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ABSTRAKSI 
 

 Peningkatan kualitas kehidupan kerja atau yang disebut quality of worklife 
(QWL) diupayakan untuk mewujudkan kehidupan kerja yang berkualitas, dapat 
mencapai kinerja yang unggul, produktivitas yang tinggi dan bisa mencapai 
kepuasan diri dalam lingkungan kerja, karena dengan cara ini perusahaan dapat 
mempertahankan sumber daya manusianya., serta peningkatan kualitas kehidupan 
kerja merupakan faktor penting yang dapat mendukung terciptanya komitmen 
karyawan pada perusahaan. 
 Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar faktor-
faktor kualitas kehidupan kerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
komitmen organisasi, serta mengetahui faktor yang dominan yang dapat 
mempengaruhi komitmen organisasi karyawan Bank “X” Divisi Operasional 
Regional Surabaya. Dalam penelitian ini digunakan model analisis regresi linier 
berganda dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 11.5. Hasil analisis 
model analisi regresi linier berganda diperoleh persamaan sebagai berikut : 
Y =  +  X1 +  X2 +  X3 +  X4 +   X5 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 42.161, 
dengan nilai signifikasi lebih kecil atau kurang dari 0,05 sehingga ada pengaruh 
secara bersama-sama yang signifikan faktor-faktor kualitas kehidupan kerja 
pengembangan karyawan, partisipasi karyawan, lingkungan kerja, pengawasan 
dan pengakuan dan manfaat terhadap komitmen organisasi. Dengan demikian 
hipotesis pertama yang menyatakan “Terdapat pengaruh secara bersama-sama 
yang signifikan faktor-faktor kualitas kehidupan kerja meliputi pengembangan 
karyawan, partisipasi karyawan, lingkungan kerja, pengawasan dan pengakuan 
dan manfaat terhadap komitmen organisasi karyawan Bank “X” Divisi 
Operasional Regional Surabaya diterima kebenarannya.  
 Hasil uji t menunjukkan bahwa semua faktor-faktor kualitas kehidupan 
kerja meliputi pengembangan karyawan (3.951), partisipasi karyawan (2.731), 
lingkungan kerja (2.782), pengawasan (2.083) dan pengakuan dan manfaat 
(2.507), dengan nilai signifikasi lebih lebih kecil dari 0,05  mempunyai pengaruh 
secara parsial terhadap komitmen organisasi karyawan. Sedangkan faktor 
pengembangan karyawan merupakan variabel yang berpengaruh dominan dengan 
nilai beta terbesar yaitu 0,324. Hal ini berarti Hipotesis kedua yang menyatakan 
variabel pengembangan karyawan mempunyai pengaruh yang dominan terhadap 
komitmen organisasi karyawan Bank “X” Divisi Operasional Regional Surabaya 
terbukti kebenarannya. 

Nilai dari koefisien determinasi dari hasil perhitungan adalah 0,844 berarti 
bahwa sebesar 84 % komitmen organisasi mampu dijelaskan oleh variabel bebas 
yaitu faktor-faktor kualitas kehidupan kerja pengembangan karyawan, partisipasi 
karyawan, lingkungan kerja, pengawasan dan pengakuan dan manfaat, sedangkan 
16 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model.  
 
 
Kata kunci : Kualitas kehidupan kerja (QWL), komitmen organisasional 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.      Latar Belakang Permasalahan 

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang memiliki jumlah 

penduduk tinggi dan masalah ketenagakerjaan yang cukup serius. Besarnya 

jumlah penduduk dalam usia kerja yang tidak diimbangi dengan tersedianya 

lapangan pekerjaan, menjadi permasalahan yang tidak mudah untuk dicari jalan 

keluarnya. Ditambah lagi dengan meningkatnya lulusan para akademisi yang tidak 

diimbangi dengan kualitas yang memadai, menjadi salah satu pertimbangan 

perusahaan untuk menjadi selektif dalam pemilihan sumber daya manusia (SDM) 

yang baik dan berkualitas, karena seperti yang dinyatakan Madura (2001:16) yaitu 

”sumber daya manusia adalah hal yang sangat kritis untuk berhasilnya suatu 

perusahaan”. SDM juga mempunyai peranan penting dalam pencapaian tujuan 

perusahaan, dengan memiliki SDM yang berkualitas dan didukung dengan 

lingkungan kerja yang berkualitas maka diharapkan SDM dapat bekerja dengan 

efektif dan efisien sehingga tujuan perusahaan akan tercapai. 

Pemilihan SDM secara selektif juga terjadi pada dunia perbankkan, 

dimana jumlah bank di Indonesia yang semakin meningkat baik bank pemerintah 

maupun swasta menyebabkan tingkat persaingan yang semakin tinggi, sehingga 

setiap bank baik bank pemerintah maupun swasta dituntut untuk mengelola dan 

mempertahankan karyawannya dengan baik. Serta munculnya lembaga-lembaga 

keuangan lainnya yang menawarkan jasa keuangan seperti bank, menyebabkan 
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semakin meningkatnya persaingan yang terjadi antar bank dan lembaga keuangan 

lainnya untuk merekrut karyawan-karyawan baru terutama mereka yang sudah 

berpengalaman menyebabkan kompetisi perebutan SDM antar bank semakin 

meningkat seperti yang dijelaskan dalam artikel (infobank, 2009) yaitu ”sebagai 

bagian dari mekanisme pasar, bajak-membajak pun dinilai sebagai hal yang lazim. 

Sebab, bank yang ingin bersaing dengan bank lainnya dari sisi sumber daya  akan 

memilih merekrut SDM yang sudah matang. Namun, jika pasokan bankir terlalu 

jauh di bawah kebutuhan, akan menimbulkan kompetisi yang tak sehat. Agar hal 

tersebut tidak menimbulkan rasa rugi bagi bank yang dibajak, memang sudah 

seyogyanya setiap bank mengelola dan menjaga dengan baik SDMnya”.  

Bank atau perusahaan yang berusaha untuk dapat mengelola dan menjaga 

SDMnya dengan baik maka akan selalu memperhatikan dan mengembangkan 

cara-cara baru untuk memenuhi kebutuhan dan harapan karyawan sehingga akan 

memberikan kepuasan bagi karyawan serta dapat menumbuhkan komitmen 

organisasi bagi karyawan. Pengertian Komitmen Organisasi itu sendiri menurut 

pendapat Mathis dan Jackson (2006: 122)  yaitu ”suatu tingkatan dimana 

karyawan yakin dan menerima tujuan organisasional, serta berkeinginan untuk 

tinggal bersama organisasi tersebut” . Salah satu cara yang dapat ditempuh oleh 

perusahaan untuk meningkatkan komitmen organisasional yaitu dengan 

meningkatkan kualitas kehidupan kerja atau Quality of Worklife (QWL).  

Menurut pendapat Du Brin (1993 : 347) tentang kualitas kehidupan kerja  

yaitu ” Quality of work life is the extent to which workers able to satisfy important 

needs through their job and other experiences with the organization ”, jadi 
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kualitas kehidupan kerja yaitu suatu tingkatan dimana para pekerja mampu untuk 

memuaskan kebutuhan-kebutuhan penting melalui pekerjaan dan pengalamannya 

bersama organisasi. Dan menurut pendapat Riggio (1996 : 239) ” Evidence 

indicates that enhacing quality of work life can lead to such positive 

organizational outcomes as increased productivity, quality and decreased 

absenteeism and turnover” jadi menurut Riggio, bukti yang mengindikasi bahwa 

kemajuan atau peningkatan pada kualitas kehidupan kerja akan mengarah atau 

memberikan dampak yang positif bagi organisasi seperti peningkatan 

produktifitas, kualitas dan penurunan tingkat absensi dan perputaran karyawan.  

Peningkatan kualitas kehidupan kerja diupayakan untuk mewujudkan 

kehidupan kerja yang berkualitas, dapat mencapai kinerja yang unggul, 

produktivitas yang tinggi dan bisa mencapai kepuasan diri dalam lingkungan 

kerja, karena dengan cara ini perusahaan dapat mempertahankan SDMnya, seperti 

yang diungkapkan  Mejia,  Balkin dan Cardy  (2001:19)  menyatakan bahwa ” 

Employee more likely to choose a firm and stay there if they believe that it offers a 

high quality of worklife” yaitu bahwa karyawan lebih suka untuk memilih dan 

tetap berada pada perusahaan yang mempunyai atau memberikan kualitas 

kehidupan kerja yang tinggi.  

Hal lain tentang kualitas kehidupan kerja juga dikemukakan oleh 

Hackman dan Oldhams (1980) yang dikutip Rethinam dan Ismail (2008), lebih 

jauh menjelaskan konstruksi kualitas kehidupan kerja (QWL) sehubungan dengan 

interaksi antara lingkungan kerja dan kebutuhan pribadi. Lawler (1982) dalam 

Rethinam dan Ismail (2008) mendefinisikan kualitas kehidupan kerja (QWL) 
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menurut istilah karakteristik pekerjaan dan kondisi kerja, dimana dimensi pusat 

seluruh kualitas kehidupan kerja (QWL) dalam organisasi adalah untuk 

meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas karyawan. 

  Dengan demikian, peningkatan kualitas kehidupan kerja merupakan faktor 

penting yang mendukung terciptanya komitmen karyawan pada organisasi atau 

perusahaan. Apabila perusahaan mengabaikan faktor-faktor kualitas kehidupan 

kerja, maka pada karyawan tidak akan terbentuk sikap komitmen yang tinggi pada 

perusahaan karena karyawan merasa bahwa pekerjaan tersebut tidak memberikan 

kepuasan sehingga karyawan cenderung seenaknya dalam bekerja dan otomatis 

kualitas kerja akan menurun yang nantinya dapat merugikan pihak perusahaan 

tersebut. Oleh karena itu komitmen organisasi dari karyawan merupakan faktor 

penting dalam menentukan kinerja karyawan itu sendiri karena komitmen 

organisasi menggambarkan suatu keadaan dimana seorang karyawan memihak 

pada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya, serta berniat memelihara 

keanggotaan dalam organisasi itu (Robbins, 2001: 140)  

 Menurut pendapat  Mowday, Porter dan Steers (dalam Luthans, 2006 : 

249) ” komitmen organisasi merupakan pendekatan sikap, dimana komitmen 

organisasi adalah  keinginan yang kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi 

tertentu, keinginan untuk berusaha keras sesuai dengan keinginan organisasi dan 

keyakinan tertentu dan penerimaan nilai dan tujuan organisasi ”. 

Demikian juga yang dirasakan oleh karyawan Bank ”X” Divisi 

Operasional Regional Surabaya. Karyawan tersebut menganggap bahwa faktor-

faktor kualitas kehidupan kerja itu sangatlah penting karena dengan terpenuhinya 
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faktor-faktor kualitas kehidupan kerja tersebut maka karyawan akan nyaman dan 

betah dalam bekerja dan juga merasa terpuaskan. Dengan adanya pemenuhan  

kepuasan kerja dari faktor kualitas kehidupan kerja akan tumbuh komitmen dalam 

diri karyawan terhadap perusahaan sehingga nantinya karyawan akan merasa ikut 

memiliki perusahaan tersebut serta akan mencurahkan segala daya dan 

kemampuannya untuk kemajuan dan keberhasilan perusahaan.  

Oleh karena itu akan dilakukan penelitian tentang faktor-faktor kualitas 

kehidupan kerja yang dinilai berdasarkan pengembangan karyawan, partisipasi 

karyawan, lingkungan kerja, pengawasan dan pengakuan dan manfaat, dan 

pengaruhnya terhadap komitmen organisasional yaitu dengan judul penelitian ” 

Pengaruh kualitas kehidupan kerja terhadap komitmen organisasional karyawan 

Bank ”X” Divisi Operasional Regional Surabaya. 

 

1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijabarkan 

sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah faktor-faktor kualitas kehidupan kerja yang meliputi 

pengembangan karyawan, partisipasi karyawan, lingkungan kerja, 

pengawasan dan pengakuan dan manfaat secara bersama-sama mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap komitmen organisasional karyawan 

Bank ”X” Divisi Operasional Regional Surabaya?. 

2. Diantara faktor-faktor kualitas kehidupan kerja yang meliputi 

pengembangan karyawan, partisipasi karyawan, lingkungan kerja, 
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pengawasan dan pengakuan dan manfaat, manakah faktor kualitas 

kehidupan kerja yang mempunyai pengaruh dominan terhadap komitmen 

organisasional karyawan Bank ”X” Divisi Operasional Regional 

Surabaya?. 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan maka tujuan 

penelitian ingin dicapai adalah: 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor kualitas kehidupan kerja meliputi 

pengembangan karyawan, partisipasi karyawan, lingkungan kerja, 

pengawasan dan pengakuan dan manfaat secara bersama-sama mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap komitmen organisasional karyawan 

Bank ”X” Divisi Operasional Regional Surabaya. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor kualitas kehidupan kerja yang meliputi 

pengembangan karyawan, partisipasi karyawan, lingkungan kerja, 

pengawasan dan pengakuan dan manfaat yang secara signifikan 

mempunyai pengaruh dominan terhadap komitmen organisasional 

karyawan Bank ”X” Divisi Operasional Regional Surabaya. 

 

1.4.  Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi 

perusahaan untuk mengetahui apakah faktor-faktor kualitas kehidupan 
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kerja mempengaruhi komitmen organisasional karyawan Bank “X” Divisi 

Operasional Regional Surabaya. 

2. Bagi Pembaca 

Memberi informasi dan sebagai bahan pembanding maupun studi lebih 

lanjut bagi yang ingin mengadakan penelitian terutama yang berkaitan 

dengan pengaruh kualitas kehidupan kerja terhadap komitmen 

organisasional karyawan. 

 

1.5. Sistematika Skripsi 

 Dalam penulisan penelitian ini terdapat beberapa hal yang akan dibahas 

pada masing-masing bagian atau bab yang disusun ke dalam lima bab dengan 

sistematika penulisan sebagai berikut : 

 

BAB I  : Pendahuluan 

     Bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang berkaitan 

dengan kualitas kehidupan kerja yang disebut Quality of Worklife 

(QWL) dan pengaruhnya tehadap komitmen organisasi serta 

dijelaskan juga rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 

 

 

BAB II  : Tinjauan Pustaka 

     Bab ini berisi tentang teori-teori yang berhubungan dengan 

penelitian yaitu teori kualitas kehidupan kerja yang disebut Quality 

of Worklife (QWL) dan komitmen organisasional yang kemudian 
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akan dijadikan dasar untuk pembahasan, serta dijelaskan juga 

penelitian sebelumnya, hipotesis penelitian dan model analisis. 

 

BAB III  : Metode Penelitian 

     Bab ini berisi tentang pendekatan penelitian yang akan digunakan 

yaitu pendekatan kuantitatif, kemudian dijelaskan juga identifikasi 

variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, jenis dan 

sumber data, metode pengumpulan data, uji validitas dan 

reliabilitas instrumen penelitian, uji asumsi klasik yaitu uji 

multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas dan teknik analisis 

yang digunakan dalam penelitian antara lain uji t untuk menguji 

pengaruh secara parsial, uji F untuk menguji pengaruh secara 

bersama-sama dan koefisien determinasi untuk melihat 

kemampuan variabel bebas menjelaskan perubahan variabel terikat. 

  

BAB IV  : Hasil dan Pembahasan     

     Bab ini berisi tentang hasil dari penelitian yang meliputi gambaran 

umum dari subyek penelitian, karakteristik dari responden, 

deskripsi variabel penelitian yang didapat dari hasil pengolahan 

data kuesioner dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 

11.5, analisis validitas dan reliabilitas, analisi regresi linier 

berganda, koefisien determinasi dan koefisien korelasi serta 

koefisien regresi dan persamaan regresi yang digunakan untuk 

penelitian. Dijelaskan juga pengujian hipotesis dengan uji t dan uji 

F serta pengujian asumís regresi dan pembahasan dari hasil 

penelitian. 
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BAB V  : Simpulan dan Saran 

     Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang telah 

dilakukan serta saran yang diberikan sebagai bahan pertimbangan 

yang dapat digunakan oleh perusahaan.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.      Landasan Teori 

2.1.1 Pengertian Kualitas kehidupan kerja 

Kualitas kehidupan kerja (QWL) mempunyai pengertian yang sangat 

kompleks yang terdiri dari sejumlah faktor yang saling berhubungan yang 

membutuhkan pemahaman atau pertimbangan yang lebih terutama dalam 

menjelaskan pengertian dari QWL itu sendiri serta dalam melakukan pengukuran 

terhadap QWL. Berikut beberapa pengertian QWL yang dikutip oleh Rethinam dan 

Ismail (2008): 

1) Suttle (1977) berpendapat ” QWL sebagai peringkat di mana pekerjaan bisa 

memuaskan kebutuhan dasar pribadi yang penting melalui pengalaman 

mereka dalam organisasi “. 

2) Lawler (1982) mendefinisikan ” QWL menurut istilah karakteristik pekerjaan 

dan kondisi kerja. Dia menjelaskan bahwa dimensi pusat seluruh QWL dalam 

organisasi ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas 

karyawan ”. 

3) Beukema (1987) menjelaskan ” QWL sebagai peringkat kepada karyawan 

yang bisa membentuk pekerjaannya secara aktif, sesuai dengan pilihan, minat, 

dan kebutuhan ”. 
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4) Heskett, Sasser dan Schlesinger (1997) mendefinisikan ” QWL sebagai 

perasaan yang karyawan miliki terhadap pekerjaan, kolega dan organisasi 

yang mengadakan mata rantai menuju pertumbuhan dan profitabilitas 

organisasi ”. 

5) Lau, Wong, Chan dan Law (2001) mendefinisikan ” QWL sebagai lingkungan 

bekerja yang favorit yang mendukung dan mempromosikan kepuasan dengan 

memberikan karyawan hadiah, keamanan kerja dan kesempatan 

perkembangan karir ”. 

6) Definisi terbaru oleh Serey (2006) tentang QWL adalah cukup konklusif dan 

terbaik memenuhi lingkungan kerja kontemporer. Definisi ini terkait dengan 

pekerjaan yang berarti dan memuaskan. Ini termasuk kesempatan untuk 

melatih talenta dan kapasitas seseorang untuk menghadapi tantangan dan 

situasi yang memerlukan inisiatif dan pengarahan diri bebas; pemikiran 

aktivitas menjadi berharga oleh pribadi yang terlibat; aktivitas di mana 

seorang memahami peran yang individu mainkan dalam perolehan seluruh 

tujuan; dan rasa bangga dalam apa yang orang lakukan dan dalam melakukan 

itu dengan baik. 

 

Robbins (2002: 314) mengemukakan istilah kualitas kehidupan kerja (quality 

of worklife-QWL) yaitu ” suatu proses bagaimana suatu organisasi merespons 

kebutuhan pekerja dengan cara mengembangkan mekanisme sedemikian rupa, 

sehingga para pekerja tersebut memiliki kesempatan membuat keputusan untuk 
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merancang kehidupan mereka di dalam lingkup pekerjaan. Atau QWL dapat pula 

diartikan sebagai sebuah konsep pemayungan yang mengarahkan berbagai macam 

intervensi-intervensi tertentu untuk membentuk lingkungan kerja yang manusiawi ”. 

Menurut Pendapat Cascio (1998:24) ” There are two ways of looking at what 

Quality of worklife (QWL) means. One way equates QWL with a set of objective 

organizational conditions and practices ( e.g., promotion from within policies, 

democratic supervision, employee involvement, safe working conditions). The other 

way equates QWL with employees’ perception that they are safe, relatively well-

satisfied, and able to grow and develop as human beings. This ways relates QWL to 

degree which full range human needs is met.” Terdapat dua cara untuk melihat arti 

QWL, cara pertama yaitu menyamakan QWL dengan kondisi, tujuan organisasi dan 

prakteknya (kebijakan untuk mempromosikan dari dalam, pengawasan yang 

demokratis, keterlibatan karyawan, kondisi lingkungan kerja yang aman). Cara yang 

kedua yaitu menyamakan QWL dari persepsi karyawan bahwa mereka merasa aman, 

relative terpuaskan, mampu untuk tumbuh dan berkembang sebagai manusia. Dengan 

kata lain QWL merupakan tingkat dimana semua kebutuhan manusia dapat terpenuhi.  

Cascio (1998:24) mendefinisikan QWL yaitu “ QWL in terms of employees’ 

perceptions of their physical and mental well-being at work.” Kualitas Kehidupan 

Kerja dipengaruhi dari persepsi karyawan terhadap keadaan fisik dan mental mereka 

pada saat bekerja. 

Berdasarkan pengertian di atas tentang kualitas kehidupan kerja, dapat 

disimpulkan bahwa kualitas kehidupan kerja yaitu: suatu program yang bertujuan 

   

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PENGARUH KUALITAS KEHIDUPAN KERJA TERHADAP... fauzia A.



          13                                  

untuk mempertimbangkan berbagai tuntutan atau kebutuhan karyawan seperti 

pengembangan karyawan, pengawasan, lingkungan kerja, pengakuan dan manfaat 

dan faktor-faktor lain-lainnya, sehingga dengan terpenuhi kebutuhan tersebut maka 

nantinya karyawan akan merasa puas karena perusahaan telah memenuhi kebutuhan 

pribadi yang penting selama mereka bekerja. 

 

2.1.1.1 Faktor-faktor kualitas kehidupan kerja 

Werther dan Davis (2003:499) menyatakan bahwa ” Quality of  Work life 

means having good supervision, good working conditions, good pay and benefits and 

an interesting, challenging and rewarding job.” kualitas kehidupan kerja berarti 

pengawasan yang baik, kondisi kerja yang baik, gaji dan tunjangan yang baik dan 

suatu pekerjaan yang menarik, menantang dan membanggakan. 

Menurut Pendapat Stone (2002:156) ” Quality of work life involves the quality 

of supervisor, working condition, pay and benefits and the nature of the job.” 

Kualitas kehidupan kerja mencakup atau meliputi kualitas dari pengawasan, kondisi 

lingkungan kerja, gaji dan tunjangan serta sifat dari pekerjaan. 

Sedangkan menurut Mandell (dalam Stone, 2002:156) dalam kualitas 

kehidupan kerja terdapat 8 faktor dalam kualitas kehidupan kerja, antara lain :  

1. Adequate remuneration (kompensasi yang memadai) 

2. Safe and healthy environment (lingkungan yang sehat dan aman) 

3. Development of human capabilities (pengembangan kemampuan 

manusia) 

4. Growth and security ( pertumbuhan dan keamanan) 

   

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PENGARUH KUALITAS KEHIDUPAN KERJA TERHADAP... fauzia A.



          14                                  

5. Social Integration (social integration) 

6. Constitutionalism ( berdasarkan konstitusi) 

7. Total life space ( lingkungan organisasi secara menyeluruh) 

8. Social relevance ( keterkaitan sosial)  

Menurut pendapat Walton (1974:19) dalam Johanes (2009), faktor-faktor 

kualitas kehidupan kerja terdiri dari 7 faktor yaitu : 

1. Growth and development ( pertumbuhan dan pengembangan) 

2. Participation (partisipasi) 

3. Physical environment ( lingkungan kerja secara fisik) 

4. Supervision (pengawasan) 

5. Pay and benefits ( gaji dan tunjangan) 

6. Social Relevance (keterkaitan sosial) 

7. Workplace Integration (integrasi tempat kerja) 

Menurut pendapat Riggio (1996:240) ” Quality of work life is determined by 

the compensation and benefit which worker receive, by their chance to participate 

and advance in the organization, by job security, by the type of work, by the 

characteristics of the organization, and by the quality of interaction among various 

organizational members”. Kualitas kehidupan kerja ditentukan oleh kompensasi dan 

tunjangan yang diterima oleh karyawan, kesempatan untuk berpartisipasi dan 

pengalaman dalam organisasi, keamanan kerja, jenis pekerjaan, karakteristik dari 

organisasi dan kualitas dari interaksi diantara member dalam organisasi. 

Sedangkan menurut Ciptono dan Maghfur  (2007) dalam jurnalnya 

menyebutkan tujuh faktor kualitas kehidupan kerja (QWL) yaitu antara lain : 

1. Growth and development ( pertumbuhan dan pengembangan) 

2. Participation (partisipasi) 
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3. Environment ( lingkungan kerja ) 

4. Supervision (pengawasan) 

5. Recognition and benefits ( Pengakuan dan Manfaat ) 

6. Social Relationship (keterkaitan / hubungan sosial) 

7. Workplace Integration (integrasi tempat kerja) 

Dari beberapa pendapat diatas tentang faktor-faktor kualitas kehidupan kerja, 

penelitian ini dibatasi menjadi lima faktor yang meliputi pengembangan karyawan, 

partisipasi karyawan, lingkungan kerja, pengawasan dan pengakuan dan manfaat. 

Sedangkan dua faktor yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini yaitu hubungan 

sosial dan integrasi tempat kerja karena dari hasil pengamatan dan wawancara dengan 

pimpinan dan karyawan Bank ”X” Divisi Operasional Regional Surabaya dimana 

hubungan sosial dan integrasi tempat kerja mempunyai pengaruh yang kecil terhadap 

keinginan karyawan tersebut untuk tetap tinggal dalam bank tersebut serta jumlah 

sampel yang kecil maka peneliti hanya membatasi untuk menggunakan lima faktor 

kualitas kehidupan kerja dalam penelitian ini. Berikut akan dijelaskan pengertian dari 

kelima faktor dari kualitas kehidupan kerja yang akan diteliti dalam penelitian ini 

yaitu : 

 

1. Pengembangan karyawan 

Semakin meningkatnya persaingan dalam dunia perbankkan menuntut setiap 

bank untuk membekali sumber daya manusia yang dimiliki dengan ketrampilan dan 

kompetensi yang selalu kontinu harus diberikan seiring dengan cepatnya 

perkembangan teknologi dan semakin cepatnya perubahan dalam dunia bisnis. 
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Ketrampilan dan kemampuan yang selalu dikembangkan akan memberi manfaat 

untuk meningkatkan produktifitas dari sumber daya manusia serta memberikan 

kepuasaan terhadap karyawan tersebut karena mempunyai kesempatan untuk 

mengembangkan ketrampilan atau kemampuan pribadinya dalam melakukan dan 

menyelesaikan suatu pekerjaan serta dapat meningkatkan kualitasnya dengan adanya 

kesempatan untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi (promosi) . 

Pengertian Pengembangan karyawan menurut pendapat Noe (2005:266) yaitu 

“ Development refers to formal education , job experiences, relationships, and 

assessments of personality and abilities that help employees perform effectively in 

their current or future job and company. “  Pengembangan mengacu pada pendidikan 

formal, pengalaman pekerjaan, hubungan, dan penilaian kemampuan dan kepribadian 

yang membantu karyawan melaksanakan  pekerjaannya secara efektif di masa 

sekarang atau untuk pekerjaan masa depan dan perusahaan. 

Noe (2005:267) “ Employee development is a necessary component of a 

company’s efforts to improve quality, to retain key employees, to meet the challenges 

of global competition and social change and to incorporate technological advances 

and changes in work design.”  Pengembangan karyawan adalah suatu komponen 

perlu dari suatu usaha perusahaan untuk meningkatkan mutu, untuk mempertahankan 

karyawan kunci, untuk menghadapi tantangan dari perubahan sosial dan kompetisi 

global dan untuk bisa bekerjasama dengan kemajuan teknologi dan perubahan di 

dalam bentuk pekerjaan.  
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“Four approaches are used to develop employees are formal education, 

assessment, job experiences and interpersonal relationships.”  Empat pendekatan 

digunakan untuk mengembangkan karyawan adalah pendidikan formal, penilaian, 

pengalaman pekerjaan dan hubungan interpersonal. 

Menurut pendapat Simamora (2004:268) mendefinisikan pengembangan 

karyawan yaitu “ aktivitas pengembangan karier karyawan terhadap organisasi, 

penyediaan landasan bagi karyawan agar dapat berprestasi secara efektif dan 

menghasilkan prestasi baru dalam lingkungan perusahaan “. 

Pengertian pelatihan dan pengembangan karyawan menurut Sikula (1981:227) 

dalam Mangkunegara yaitu “ Training is short-term educational process utilizing a 

systematic and organized procedure by which non-managerial personal learn 

technical knowledge and skills for a definite purpose. Development, in reference to 

staffing and personnel matter, is a long-term educational process utilizing a 

systematic and organized procedure which managerial personal learn conceptual 

and theoritical knowledge for general purposes.”  berdasarkan pendapat Sikula 

bahwa pelatihan adalah suatu proses pendidikan jangka pendek yang mempergunakan 

prosedur sistematis dan terorganisir di mana pegawai non-managerial mempelajari 

pengetahuan dan ketrampilan teknis dalam tujuan terbatas. Pengembangan 

merupakan suatu proses pendidikan jangka panjang yang mempergunakan prosedur 

sistematis dan terorganisir di mana pegawai managerial mempelajari pengetahuan 

konseptual dan teoritis guna mencapai tujuan umum. 
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Dubrin (1982:197) dalam Mangkunegara mengemukakan bahwa “ Career 

development from the standpoint of the organization, is the personnel activity whichs 

helps individuals plan their future career within enterprise achieve and the employee 

achieve maximum self-development.” Menurut pendapat Dubrin, pengembangan 

karier adalah aktivitas kepegawaian yang membantu pegawai-pegawai merencanakan 

karier masa depan mereka di perusahaan agar perusahaan dan pegawai yang 

bersangkutan dapat mengembangkan diri secara maksimum. 

Tujuan pengembangan karier menurut Dubrin (1982:198) dalam 

Mangkunegara,  a) To aid in achieving individuals and organizational goals; b) To 

indicate concern for the welfare of individuals; c) To help individuals realize their 

potential; d) To strengthen the relationship between the individual and the 

orgaization; e)To demonstrate social responsibility; f) To aid affirmative action 

(EEO) programs; g) To reduce turnover and personnel costs; h) To reduce 

managerial and professional absolescence; i) To encourage the long-range point of 

view”. Jadi tujuan pengembangan karier menurut Dubrin yaitu : 

a. Membantu dalam pencapaian tujuan individu dan perusahaan,b. 

Menunjukkan hubungan kesejahteraan pegawai, c. Membantu pegawai menyadari 

kemampuan potensi mereka, d. Memperkuat hubungan antara pegawai dan 

perusahaan, e. Membuktikan tanggung jawab sosial, f. Membantu memperkuat 

pelaksanaan program-program perusahaan, g. Mengurangi turnover dan biaya 

kepegawaian, h. Mengurangi keusangan profesi manajerial, i. Menggiatkan analisis 
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dari keseluruhan pegawai, j. Menggiatkan suatu pemikiran(pandangan) jarak waktu 

yang panjang. 

Kesimpulan dari pendapat beberapa pakar tersebut tentang upaya 

pengembangan yang dilakukan organisasi terhadap karyawannya, bahwa pada 

berbagai organisasi baik di sektor publik ataupun privat pertumbuhan dan 

perkembangan karyawan sangat penting untuk menunjang kebutuhan karyawan 

terutama yang menyangkut kebutuhan untuk mengembangakan ketrampilan dan 

kemampuannya, hal tersebut juga merupakan investasi bagi perusahaan untuk 

menghadapi cepatnya perubahan teknologi dan persaingan. Serta dengan memberikan 

kesempatan karyawan untuk berkembang maka perusahaan memenuhi salah satu 

kebutuhan dari karyawan yaitu pertumbuhan dan pengembangan sehingga hal 

tersebut dapat menarik sumber daya manusia yang potensial, mempertahankan dan 

memelihara karyawan-karyawan yang terbaik. 

 

2. Partisipasi karyawan 

Sumber daya manusia sangat penting peranannya dalam suatu perusahaan 

maka perlu adanya partisipasi atau keterlibatan kerja karyawannya dalam pelaksanaan 

kegiatan operasional dari suatu perusahaan serta dalam menentukan suatu kebijakan 

yang menyangkut atau berdampak pada pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan 

tersebut. Karyawan dengan tingkat keterlibatan kerja yang tinggi akan memihak pada 

jenis kerja yang dilakukan dan benar-benar peduli dengan jenis kerja itu, misalnya 

karyawan menyumbangkan ide untuk kemajuan pekerjaan, dengan senang hati 
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memenuhi peraturan - peraturan perusahaan dan mendukung kebijakan perusahaan, 

dan lain - lain. Sebaliknya karyawan yang kurang senang terlibat dengan 

pekerjaannya adalah karyawan yang kurang memihak kepada perusahaan dan 

karyawan yang demikian cenderung hanya bekerja secara rutinitas. 

Menurut pendapat Robbins (2003:194) ” Employee involvement is a 

participative process that uses the entire capacity of employees and is designed to 

encourage increased commitment to organization's success. The underliying logic is 

that by involving workers in the decisions that affect them and by increasing their 

autonomy and control over their work lives, employees will become more motivated, 

more committed to organization, more productive and more satisfied with their jobs ” 

Keterlibatan karyawan adalah proses partisipasi yang menggunakan seluruh kapasitas 

karyawan dan dirancang untuk mendorong peningkatan komitmen bagi kesuksesan 

organisasi. Jadi yang perlu digaris bawahi adalah dengan menyertakan atau 

melibatkan karyawan didalam proses pengambilan keputusan dapat mempengaruhi 

mereka dan dengan meningkatkan otonomi mereka dan kendali atas kehidupan kerja 

mereka, maka karyawan akan menjadi lebih termotivasi, lebih merasa terikat dengan 

organisasi, lebih produktif dan lebih puas dengan pekerjaan mereka. 

“Karyawan dalam keterlibatan yang tinggi dengan kuat memihak pada jenis 

kerja yang dilakukan dan benar-benar peduli dengan jenis kerja itu “ (Robbins, 

2003:91). Teori yang mendasari adalah bahwa dengan mengetahui keterlibatan kerja 

karyawannya dengan demikian maka para karyawan akan menjadi lebih termotivasi, 
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lebih berkomitmen terhadap organisasi ataupun perusahaan, lebih produktif, dan lebih 

puas dengan pekerjaan mereka. 

Menurut pendapat Davis (1985:177) dalam Mangkunegara “ Participation is 

mental and emotional of persons in group situations that encourage them to 

contribute to group goals and share responsibility for them.” Yaitu partisipasi adalah 

keterlibatan emosi dan mental karyawan dalam situasi kelompok yang memacu 

mereka untuk menyumbang pada tujuan kelompok serta tanggung jawab terhadap hal 

tersebut.  Berdasarkan definisi partisipasi diatas terdapat tiga aspek yang sangat 

penting dalam partisipasi kerja antara lain yaitu : 

1. Keterlibatan emosi dan mental karyawan 

 Partisipasi berarti melibatkan emosi dan mental yang lebih dari sekedar kegiatan 

fisik. Keterlibatan ini bersifat psikologis, jadi karyawan yang partisipasi kerjanya 

tinggi akan terlihat dalam perilakunya dalam melakukan dan menyelesaikan suatu 

pekerjaan dengan semangat yang tinggi. 

2. Motivasi untuk kontribusi 

Hal yang penting dalam partisipasi yaitu motivasi karyawan untuk memberikan 

kontribusinya. Karyawan diberikan kesempatan untuk menyalurkan inisiatifnya dan 

kreatifitasnya dalam mencapai tujuan perusahaan. 

3. Penerimaan tanggung jawab 

 Partisipasi mendorong karyawan untuk menerima tanggung jawab dalam 

aktivitas kelompok dan membuat karyawan merasa bertanggung jawab dalam 

penyelesaian suatu pekerjaan. 
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Keuntungan partisipasi kerja menurut Mangkunegara (2004:114) antara lain : 

a. Output menjadi lebih tinggi 

b. Kualitas kerja menjadi lebih baik 

c. Motivasi kerja meningkat lebih baik 

d. Adanya penerimaan perasaan karena keterlibatan emopsi dan mental 

e. harga diri pegawai menjadi lebih tinggi 

f. Meningkatkan kepuasan kerja 

g. Meningkatkan kerja sama dalam bekerjasama 

h. Merendahkan stres 

i. Keinginan mencapai tujuan lebih besar 

j. Memperkecil turnover 

k. Tingkat ketidakhadiran (absen) menjadi lebih rendah 

l. Komunikasi kerja lebih harmonis 

 

3.  Lingkungan Kerja 

Lingkungan kerja yang nyaman dan aman dapat berpengaruh terhadap kinerja 

dan produktifitas karyawan dalam melakukan pekerjaannya serta keinginan karyawan 

untuk tetap tinggal dalam suatu perusahaan. Seperti yang dikemukakan oleh Drafke 

(2009:14) ” The physical work enviroment can have a profound effect on people, 

especially if it is a poor one. A poor physical work environment can decrease 

efficiency, cause fatigue, decrease morale, decrease productivity, cause lost time, 

increase costs, absenteeism and turnover “. Jadi menurut pendapat Drafke 

Lingkungan kerja fisik dapat memberikan pengaruh terhadap orang terutama apabila 

lingkungan kerja fisik yang tidak baik. Lingkungan kerja fisik yang tidak baik dapat 

menurunkan efisiensi, menyebabkan kelelahan, menurunkan moral, menurunkan 
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produktivitas, kehilangan waktu, meningkatkan biaya, ketidakhadiran dan perputaran 

karyawan. Untuk itu Perusahaan harus memperhatikan faktor-faktor yang bisa 

mempengaruhi lingkungan kerja yang dapat memberikan rasa nyaman dan aman 

untuk karyawannya sehingga karyawan merasa betah dan nyaman dalam 

melaksanakan pekerjaannya. 

 Menurut Drafke (2009: 13) ” The working enviroment is composed of two 

main elements : the physical work enviroment and the mental work enviroment. The 

physical work enviroment comprises the building, equipment, layout, decor, and 

other structural elements. The mental work enviroment comprises the psychological 

atmosphere created by the work, the management and organizational culture and the 

people in the workplace. ”  Lingkungan kerja dibagi menjadi dua elemen yaitu 

lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja mental. Lingkungan kerja fisik meliputi 

bangunan, perabotan, tata letak/tata ruang, dekorasi, dan elemen-elemen fisik yang 

ada dalam lingkungan kerja. Sedangkan lingkungan kerja mental meliputi suasana 

lingkungan kerja secara psikologis yang diciptakan oleh pekerjaan, manajemen, 

budaya organisasi dan orang-orang dalam lingkungan kerja tersebut. 

Dalam penelitian ini lingkungan kerja  fisik yang meliputi segala sesuatu yang 

ada di lingkungan karyawan yang dapat mempengaruhi kinerja, serta keselamatan dan 

keamanan kerja, temperatur, suara, penerangan dan lain–lain. Sedangkan lingkungan 

kerja secara psikologis meliputi pekerjaan, rekan kerja, manajemen dan lain-lain. 

 Kondisi fisik dan psikologis dari lingkungan kerja di sekitar karyawan sangat 

perlu diperhatikan oleh perusahaan, sebab hal tersebut merupakan salah satu cara 
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yang dapat ditempuh untuk menjamin agar karyawan dapat melaksanakan 

pekerjaannya tanpa mengalami gangguan. Memperhatikan kondisi fisik dan 

psikologis dari lingkungan kerja karyawan dalam hal ini berarti berusaha 

menciptakan kondisi lingkungan kerja yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan 

para karyawan sebagai pelaksanan kerja pada tempat kerja tersebut.  

Kondisi fisik dari lingkungan kerja menurut Newstrom (1996:469) ” among 

the more obvious factors that can affect the behavior of workers are the physical 

conditions of the work environment, including the level of lighting, the usual 

temperature, the level of noise, the amounts and the types of airbone chemicals and 

pollutans, and aesthetic features such as the colors of walls and flors, and the 

presence (or absence) of art work, music, plants decorative items.”  bahwa faktor 

yang lebih nyata dari faktor-faktor yang lainnya dapat mempengaruhi perilaku para 

pekerja adalah kondisi fisik, dimana yang termasuk didalamnya adalah tingkat 

pencahayaan, suhu udara, tingkat kebisingan, jumlah dan macam-macam radiasi 

udara yang berasal dari zat kimia dan polusi-polusi, ciri-ciri estetis seperti warna 

dinding dan lantai dan tingkat ada (atau tidaknya) seni didalam bekerja, musik, 

tumbuh-tumbuhan atau hal-hal yang menghiasi tempat kerja. 

     Menurut Handoko (1995:84), lingkungan kerja fisik adalah semua keadaan 

yang terdapat di sekitar tempat kerja, yang meliputi temperatur, kelembaban udara, 

sirkulasi udara, pencahayaan, kebisingan, getaran mekanis, bau-bauan, warna dan 

lain-lain yang dalam hal ini berpengaruh terhadap hasil kerja manusia tersebut. 
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Faktor-faktor lingkungan kerja fisik menurut Drafke (2009:14) meliputi: 

a. Light  

   Cahaya atau penerangan penting bagi para karyawan dalam menjalankan 

aktivitasnya, oleh sebab itu perlu diperhatikan adanya penerangan (cahaya) yang 

terang tetapi tidak menyilaukan. Dengan penerangan yang baik para karyawan akan 

dapat bekerja dengan cermat dan teliti sehingga hasil kerjanya mempunyai kualitas 

yang memuaskan. 

b. Noise 

Suara bising dapat didefinisikan sebagai bunyi yang tidak disukai, suara yang 

mengganggu. suara bising adalah suatu hal yang dihindari oleh siapapun terutama 

dalam melakukan suatu pekerjaan, karena dapat mengganggu karyawan terutama 

untuk konsentrasi dalam melakukan pekerjaannya. Dengan terganggunya konsentrasi 

ini maka pekerjaan yang dilakukan akan banyak timbul kesalahan ataupun kerusakan 

sehingga  dapat menimbulkan kerugian. 

c. Temperature and Humidity 

Karyawan bekerja pada suhu yang panas atau dingin dapat menimbulkan 

penurunan kinerja. Secara umum, kondisi yang panas dan lembab cenderung 

meningkatkan penggunaan tenaga fisik yang lebih berat, sehingga pekerja akan 

merasa sangat letih dan kinerjanya akan menurun. 
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d. Ventilation 

         Produktifitas dan kesehatan karyawan dapat dipengaruhi oleh perputaran 

udara dalam lingkungan kerja Dengan perputaran udara yang baik maka karyawan 

dapat melakukan pekerjaannya dengan baik karena kebutuhan udara bersih terpenuhi 

.e. Color and Decor 

    Warna dan dekorasi dari suatu ruangan dapat menimbulkan perasaan nyaman 

atau tidak nyaman bagi karyawan dalam menempati suatu lingkungan kerja, untuk itu 

perusahaan sebaiknya memperhatikan dalam pemilihan warna dan dekorasi ruangan 

tempat bekerja sehingga menimbulkan rasa nyaman bagi karyawan. 

f. Layout 

    Perhatian utama dari suatu layout atau tata letak lingkungan kerja yaitu untuk 

meminimalkan pergerakan yang sia-sia dan penempatan perlengkapan atau peralatan 

pada satu tempat yang memudahkan bagi karyawan apabila membutuhkan 

penggunaan perlengkapan atau peralatan tersebut dalam melakukan pekerjaannya. 

g. Equipment 

 Perabotan atau peralatan yang digunakan karyawan sebaiknya mudah untuk 

digunakan, perawatannya mudah, aman, seragam dan umurnya tidak terlalu lama, 

sehingga peralatan tersebut dapat membantu karyawan dalam menyelesaikan 

pekerjaannya.   

h. Supplies Logistical 

 Perusahaan sebaiknya memperhatikan penyediaan kebutuhan karyawan 

terutama untuk perlengkapan dalam menjalankan suatu pekerjaan baik untuk biaya 
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yang mungkin timbul dalam penyediaan perlengkapan tersebut serta kerugian yang 

mungkin terjadi bila perlengkapan tersebut hilang atau rusak.    

i. Comfort 

 Rasa nyaman yang dirasakan karyawan terhadap lingkungan kerjanya 

dipengaruhi oleh keadaan fisik dan mental yang dirasakan oleh karyawan.  

kenyamanan yang dirasakan karyawan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan 

kerja dalam melaksankan pekerjaanya. 

j. Security 

 Keamanan yang ada di lingkungan kerja yaitu yang menyangkut lingkungan 

kerja yang aman dari pencuri, bahan kimia, radiasi, api dan lain-lain. Lingkungan 

kerja yang aman membuat karyawan dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. 

k. Sick Buildings 

 Bangunan yang berada di dekat dengan pusat kemacetan dan tidak 

mempunyai ventilasi yang baik dapat berpengaruh terhadap lingkungan kerja karena 

kebutuhan dari udara bersih tidak terpenuhi sehingga hal tersebut dapat mengganggu 

kesehatan karyawan dan dapat menurunkan produktifitas kerja. Oleh karena itu 

perusahan perlu memperhatikan letak bangunan dan hal yang mungkin dapat 

berpengaruh terhadap lingkungan kerja. 

Sedangkan faktor-faktor lingkungan kerja secara mental meliputi: 

a. The Work 

  Dalam lingkungan kerja pekerjaan yang dilakukan dapat mempengaruhi 

secara mental, beberapa hal yang dapat mempengaruhi secara mental antara lain yaitu 
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waktu yang dibutuhkan dalam melakukan suatu pekerjaan, keragaman waktu yang 

dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan, keragaman pekerjaan, durasi dalam 

mengerjakan setiap tahap pekerjaan, pekerjaan yang mebutuhkan konsentrasi, 

pekerjaan yang membutuhkan keakuratan dan lain-lain. 

b. The Managerial Style 

  Dalam lingkungan kerja metode atau gaya yang dilakukan oleh manajemen 

dalam menjalankan organisasi baik dalam perencanaan, pengawasan, mengorganisasi 

dan mengarahkan kegiatan operasional perusahaan dapat mempengaruhi psikolgis 

atau mental karyawan. Tingkat dari pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang 

dimiliki oleh manajemen dalam menjalankan perusahaan dapat mempengaruhi 

seluruh karyawan.   

c. Coworker Influences 

  Dalam lingkungan kerja perilaku dari rekan kerja dapat mempengaruhi secara 

mental atau psikologis. Perilaku dari rekan kerja yang dapat mempengaruhi mental 

karyawan dalam suatu lingkungan kerja yaitu rekan kerja yang pemarah, pengganggu, 

pemalas, suka menyalahkan dan lain-lain.  

 

4. Pengawasan 

Dalam menjalankan operasional suatu bank dibutuhkan pengawasan terhadap 

pelaksaan dari kegiatan operasional bank tersebut, baik pengawasan untuk sumber 

daya manusia maupun untuk penggunaan sumber daya lainnya yang dimiliki oleh 

perusahaan. Pengawasan terutama dibutuhkan untuk sumber daya manusia karena 
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dengan pengawasan maka pelaksanaan operasional dari perusahaan akan sesuai 

dengan tujuan perusahaan dan dengan pengawasan karyawan akan mendapat 

bimbingan oleh atasan yang menyangkut hambatan yang ditemui saat melakukan 

pekerjaan  

Manullang (1977:136) menyebutkan bahwa: “Pengawasan adalah suatu 

proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan 

mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan 

rencana semula”. 

Sementara Lembaga Administrasi Negara (1996:159) mengungkapkan bahwa 

“Pengawasan adalah salah satu fungsi organik manajemen, yang merupakan proses 

kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta 

tugas-tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, 

kebijakan, instruksi, dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan yang berlaku. 

Pengawasan sebagai fungsi manajemen sepenuhnya adalah tanggung jawab setiap 

pimpinan pada tingkat mana pun. Hakikat pengawasan adalah untuk mencegah sedini 

mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, 

kesalahan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta pelaksanaan 

tugas-tugas organisasi “. 
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Sementara berkaitan dengan tujuan pengawasan, Maman Ukas (2004:337) 

mengemukakan: 

1. Mensuplai pegawai-pegawai manajemen dengan informasi-informasi yang 

tepat, teliti dan lengkap tentang apa yang akan dilaksanakan.  

2. Memberi kesempatan pada pegawai dalam meramalkan rintangan-

rintangan yang akan mengganggu produktivitas kerja secara teliti dan 

mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menghapuskan atau 

mengurangi gangguan-gangguan yang terjadi.  

3. Setelah kedua hal di atas telah dilaksanakan, kemudian para pegawai dapat 

membawa kepada langkah terakhir dalam mencapai produktivitas kerja 

yang maksimum dan pencapaian yang memuaskan dari pada hasil-hasil 

yang diharapkan.  

Menurut pendapat Siagian (1996:178) “ Pengawas yang efektif harus bersifat 

adil dan objektif, membimbing dan memberikan pengarahan yang sesuai standar yang 

akan dicapai dan fleksibel. Seorang pemimpin yang baik akan memberikan bantuan 

dan dukungan serta kesempatan berpartisipasi dalam penetapan kebijaksanaan. “ 

Kesimpulan dari beberapa pendapat tentang pengertian pengawasan yaitu 

pengawasan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seorang pemimpin atau 

atasan untuk mengawasi pelaksanaan operasional dari perusahaan yang harus sesuai 

dengan tujuan perusahaan dan dengan pengawasan karyawan akan mendapat 
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bimbingan serta arahan oleh atasan yang menyangkut hambatan yang ditemui saat 

melakukan pekerjaan dan pemecahan dari suatu masalah yang dihadapai oleh 

karyawan.  

5. Pengakuan dan manfaat 

Pengakuan dan Manfaat yaitu pengakuan yang diterima oleh karyawan yang 

berupa non-financial reward seperti pujian untuk pekerjaan yang selesai dengan baik 

atau dengan program pemilihan karyawan bulan ini yang merupakan bentuk apresiasi 

atau pengakuan terhadap karyawan atas kinerja yang telah dilakukan. Sedangkan 

Manfaat yaitu financial reward yang diterima oleh karyawan seperti asuransi 

kesehatan, asuransi jiwa, tunjangan cuti dan lain-lain sesuai dengan kebijaksanaan 

yang ada di setiap perusahaan. Pengakuan dan manfaat yang diberikan diharapkan 

dapat memberikan kepuasan bagi karyawan dan memungkinkan perusahaan 

memperoleh, mempekerjakan, dan mempertahankan karyawan.  

Pengertian pengakuan ( Recognition ) menurut Dessler (2008:446) yaitu ” 

Recognition is one of several types of non-financial incentives. The term recognition 

program usually refers to formal programs, such as employee-of the-month 

programs. Social recognition program refers to more informal manager-employee 

exchanges such as praise, approval, or expressions of appreciation for a job well-

done.” Pengakuan merupakan salah satu jenis insentif non-finansial. Bentuk dari 

program pengakuan biasanya seperti program formal yaitu program pegawai bulan 

ini. Program pengakuan sosial biasanya merupakan program yang informal antara 
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manager dengan karyawan seperti pujian, persetujuan atau ekspresi lainnya untuk 

mengapresiasi suatu pekerjaan yang telah dilakukan dengan baik.  

Luthans (2008:102) ” In addition to money, forms of recognition to identify 

and reward outstanding performance can be vital, but too overlooked part of the 

organizational reward system. ”  menurut Luthans pengakuan menjadi sebagai 

tambahan selain uang, bentuk dari pengakuan sangat penting untuk mengidentifikasi 

dan memberi penghargaan untuk kinerja yang baik atau mengagumkan, tetapi terlalu 

dilewatkan sebagai bagian dari sistem pengahrgaan yang diberikan oleh organisasi. 

Mejia,  Balkin dan Cardy  (2001:449) “Employee recognition programs can 

echance employee relations by communicating cares about its employees ideas and is 

willing to reward them for their efforts”. Seperti yang dikemukakan Mejia, Balkin 

dan Cardy  bahwa Program pengakuan karyawan dapat meningkatkan hubungan 

dengan pegawai dengan mengkomunikasi suatu perhatian atau kepedulian atas 

gagasan karyawan nya dan akan memberi penghargaan untuk usaha mereka. 

Pengertian Manfaat ( Benefit ) menurut Dessler (2008:478) yaitu ” Benefit is 

indirect financial and non-financial payments employees receive for continuing their 

employment with the company. Benefit are an important part of just about everyone's 

compensation. They are include things like health and life insurance, pensions, time 

off with pay and child-care assistance. ”  manfaat merupakan balas jasa finansial 

secara tidak langsung dan pembayaran non-finansial yang diterima karyawan dalam 

rangka melanjutkan hubungan ketenagakerjaan mereka dengan perusahaan. Manfaat 

merupakan bagian yang sangat penting selain kompensasi yang diterima oleh 
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karyawan. Beberapa bentuk manfaat  meliputi asuransi kesehatan dan asuransi jiwa, 

pensiun, pembayaran hari libur dan asisten untuk perawatan anak. 

Luthans (2008:108) ” Although some managers and small business owners 

question the high cost of benefits, many believe that it is money well spent because it 

is a vital part of organization's reward system and helps attract, maintain and retain 

outstanding employees.” Seperti yang dikemukakan Luthans “ walaupun beberapa 

para manajer dan pemilik bisnis kecil mempertanyakan biaya yang mahal untuk 

manfaat, banyak yang percaya bahwa uang yang dikeluarkan untuk manfaat 

digunakan dengan baik karena merupakan suatu bagian penting dari sistem 

penghargaan organisasi yang dapat membantu untuk menarik , memelihara dan 

mempertahankan karyawan terbaik “. 

Mejia,  Balkin dan Cardy  (2001:395)  “ Employee Benefits are group 

memberships rewards that provide security for employees and their family members. 

They are sometimes called indirect compensation because they are given to 

employees in the form of a plan (such a health insurance) rather than cash. A benefits 

package complements the base-compensation and play-incentives components of total 

compensation”. Menurut Mejia, Balkin dan Cardy Manfaat yang diterima karyawan 

adalah penghargaan keanggotaan kelompok yang menyediakan keamanan untuk 

karyawan dan anggota keluarga mereka. Manfaat kadang-kadang disebut ganti-rugi 

tidak langsung sebab mereka diberikan kepada karyawan dalam wujud suatu rencana 

(asuransi kesehatan) dibanding pemberian uang secara langsung. Suatu paket manfaat 

melengkapi kompensasi dasar dan komponen insentif dari total kompensasi. 
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Mejia,  Balkin dan Cardy  (2001:396)  “ Benefits can also help management 

retain employees. Benefit that are designed to increase in value over time encourage 

employees to remain with their employer “. Jadi Manfaat dapat juga membantu 

manajemen mempertahankan karyawan. Manfaat yang dirancang untuk 

meningkatkan nilai dari waktu ke waktu mendorong karyawan untuk tinggal dengan 

pemberi kerja mereka. 

 

2.1.2  Pengertian Komitmen Organisasi 

Beberapa pengertian komitmen organisasi menurut beberapa ahli : 

Menurut Robbins (2003 : 72)  ” organizational Commitment is the degree to 

which an employee identifies with a particular organization and its goals and wishes 

to maintain memberships in the organization”. Komitmen organisasi adalah suatu 

keadaan dimana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan 

tujuan-tujuannya, serta berniat memelihara keanggotaan dalam organisasi itu. 

Konsep komitmen organisasi dari Mowday, Porter dan Steers (dalam Luthans, 

2006 : 249) merupakan “ pendekatan sikap, dimana komitmen organisasi adalah 

keinginan yang kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu, keinginan untuk 

berusaha keras sesuai dengan keinginan organisasi dan keyakinan tertentu dan 

penerimaan nilai dan tujuan organisasi “. 

Menurut Dessler (2008), “ komitmen organisasi adalah bahwa komitmen 

organisasi merupakan kekuatan identifikasi dari keterlibatan individu dengan 

organisasi. Komitmen yang tinggi dicirikan dengan 3 hal, yaitu : kepercayaan dan 
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penerimaan yang kuat terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi, kemauan yang kuat 

untuk bekerja demi organisasi dan keinginan yang kuat untuk tetap menjadi anggota 

organisasi “. 

Menurut Maier & Brunstein (2001), berpendapat bahwa “ komitmen 

organisasi merupakan kondisi dimana karyawan sangat tertarik terhadap tujuan, nilai-

nilai dan sasaran organisasinya. Komitmen terhadap organisasi artinya lebih dari 

sekedar keanggotaan formal, karena meliputi sikap menyukai organisasi dan 

kesediaan untuk mengusahakan tingkat upaya yang tinggi bagi kepentingan 

organisasi dalam mencapai tujuan “. 

Komitmen Organisasional itu sendiri menurut pendapat Mathis dan Jackson 

(2006: 122)  yaitu “ suatu tingkatan dimana karyawan yakin dan menerima tujuan 

organisasional, serta berkeinginan untuk tinggal bersama organisasi tersebut “. 

 Menurut Luthan (2008: 147) ” Organizational Commitment is most often 

defined as (1) a strong desire remain a member of a particular organization, (2) a 

willingness exert high levels of effort on behalf of the organization; and (3) a definite 

belief in, and acceptance of, the values and goals of the organization. “ komitmen 

organisasi adalah  

a. Suatu kenginan yang kuat untuk menjadi anggota dari organisasi tertentu. 

b.  Keinginan menuju level keahlian tinggi atas nama organisasi.  

c.  Suatu kepercayaan tertentu di dalam, dan penerimaan terhadap nilai-nilai 

 dan tujuan organisasi tersebut. 
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Komitmen organisasional menurut Greenberg and Baron (2003:160) ” 

organizational commitment is the extent to which an individual identifies and is 

involved with his or her organization and or is willing to leave it. “ adalah 

identifikasi rasa, keterlibatan loyalitas yang ditampakkan oleh pekerja terhadap 

organisasinya serta adanya dorongan yang kuat untuk tidak meninggalkan 

organisasinya.  

  Menurut Greenberg and Baron (2003:163) “ Committed employees are less 

likely to withdraw“ and “ Committed employees are willing to make sacrifices for 

the organization. “ jadi menurut Greenberg dan Baron karyawan yang mempunyai 

komitmen terhadap perusahaan sangat kecil sekali keinginan untuk keluar dan 

mereka mau melakukan yang terbaik atau berkorban untuk kepentingan perusahaan. 

Pada intinya beberapa definisi komitmen organisasi dari beberapa ahli 

mempunyai penekanan yang hampir sama yaitu proses pada individu (karyawan) 

dalam mengidentifikasikan dirinya dengan nilai-nilai, aturan-aturan dan tujuan 

organisasi. Selain itu, komitmen organisasi mengandung pengertian sebagai sesuatu 

hal yang lebih dari sekedar kesetiaan yang pasif terhadap organisasi, dengan kata lain 

komitmen organisasi menyiratkan hubungan karyawan dengan perusahaan, karena 

karyawan yang menunjukkan komitmen tinggi memiliki keinginan untuk 

memberikan tenaga dan tanggung jawab yang lebih dalam menyokong kesejahteraan 

dan keberhasilan organisasi tempatnya bekerja. Dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan komitmen organisasi dalam penelitian ini adalah keinginan yang 

kuat dari pihak karyawan terhadap organisasi dengan pengabdian yang besar dengan 
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cara memberikan sikap perilaku dan kemampuan yang terbaik untuk organisasi serta 

keinginan untuk tinggal dalam organisasi. 

 

2.1.3 Pengaruh Kualitas Kehidupan Kerja terhadap Komitmen Organisasi 

Menurut pendapat Greenberg and Baron (2003: 613) mengenai pengaruh 

kualitas kehidupan kerja terhadap komitmen organisasi yaitu “First, the most direct 

benefit is usually increased job satisfaction and organizational commitment among 

the work force. A second benefit is increased productivity. Related to these first two 

benefit is a third-namely increased organizational effectiveness (e.g. profitability, 

goal attainment)” 

Jadi terdapat tiga keuntungan yang dapat diperoleh dari penerapan Kualitas 

Kehidupan Kerja yaitu pertama keuntungan yang langsung dapat dicapai yaitu 

meningkatkan kepuasan kerja dan komitmen terhadap organisasional, kedua 

meningkatkan produktifitas dan ketiga yaitu meningkatkan efektifitas organisasi 

(misalnya profitabilitas, pencapaian tujuan organisasi). 

Kualitas kehidupan kerja dari seorang individu, ditunjukkan dengan berbagai 

macam perilaku di dalam tempat kerja maupun diluar tempat kerja. Kualitas 

kehidupan kerja dapat menyebabkan timbulnya perasaan positif terhadap diri sendiri, 

pekerjaan yang dilaksanakan dan terhadap organisasi (komitmen lebih kuat terhadap 

tujuan-tujuan organisasi). 

Dari hal sebelumnya dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa seorang karyawan 

yang mendapatkan kualitas kehidupan kerja yang baik maka dapat memperkuat 
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komitmen karyawan terhadap organisasi atau perusahaan tersebut, begitu pula 

sebaliknya karyawan dengan kualitas kehidupan kerja yang rendah atau kurang maka 

tidak akan dapat tercipta komitmen yang baik. Dengan demikian kualitas kehidupan 

kerja merupakan faktor yang mempengaruhi komitmen organisasional. 

 

2.2  Penelitian Sebelumnya 

Penelitian sebelumnya ditulis oleh Marlin Johannes (2009) yang berjudul 

“Pengaruh Faktor-faktor Kualitas Kehidupan Kerja terhadap Komitmen Organisasi 

Divisi Pemasaran PT Maspion Group Surabaya”. Rumusan masalah dalam penelitian 

tersebut yaitu Apakah faktor-faktor kualitas kehidupan kerja yang terdiri dari 

pertumbuhan dan perkembangan, partisipasi, kompensasi, pengawasan dan 

lingkungan kerja secara bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap komitmen organisasional dan secara sendiri-sendiri (parsial), 

manakah faktor kualitas kehidupan kerja yang mempunyai pengaruh dominan 

terhadap komitmen organisasional.  

Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kelima variabel yaitu pertumbuhan 

dan perkembangan, partisipasi, kompensasi, pengawasan dan lingkungan kerja 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap komitmen organisasi dan faktor 

kualitas kehidupan kerja yang berpengaruh dominan terhadap komitmen organisasi 

yaitu kompensasi. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan meneliti apakah faktor 

kualitas kehidupan kerja yang mengacu pada pengembangan karyawan juga 
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mempunyai pengaruh dominan terhadap komitmen organisasional karyawan Bank 

“X” Divisi Operasional Regional Surabaya. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah: 

1. Variabel bebas (X) yang diteliti adalah faktor-faktor kualitas kehidupan kerja 

yang disebut Quality of Worklife (QWL). 

2. Variabel terikat (Y) yang diteliti adalah komitmen organisasional 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah: 

1. Perbedaan pada faktor kualitas kehidupan kerja yaitu Pengakuan dan Manfaat 

2. Perbedaan pada objek penelitian yaitu objek penelitian ini pada karyawan 

Bank “X” Divisi Operasional Regional Surabaya sedangkan penelitian 

sebelumnya objek penelitiannnya pada karyawan Divisi Pemasaran PT 

Maspion Group Surabaya. 

 

2.3   Hipotesis Penelitian dan Model Analisis 

2.3.1. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan kesimpulan sementara atas suatu masalah yang ada yang 

nantinya harus dibuktikan lebih lanjut melalui penelitian. Berdasarkan penelitian 

terdahulu serta perumusan masalah dan tujuan penelitian dan landasan teori, maka 

dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: 

a. Faktor-faktor kualitas kehidupan kerja yang meliputi pengembangan 

karyawan, partisipasi karyawan, lingkungan kerja, pengawasan dan 

pengakuan dan manfaat secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang 
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signifikan terhadap komitmen organisasional karyawan Bank “X” Divisi 

Operasional Regional Surabaya. 

b. Variabel pengembangan karyawan mempunyai pengaruh dominan terhadap 

komitmen organisasional karyawan Bank “X” Divisi Operasional Regional 

Surabaya.       

 

2.3.2. Model Analisis 

 Model analisis menggambarkan hubungan yang terjadi antara variabel 

independen ( X ) yaitu pengembangan karyawan, partisipasi karyawan, lingkungan 

kerja, pengawasan dan pengakuan dan manfaat dengan variabel dependen (Y) 

komitmen organisasional karyawan Bank “X” Divisi Operasional Regional Surabaya 

dalam penelitian ini yang ditunjukkan dalam gambar dibawah ini : 

 

         Gambar 2.1 

Model Analisis 

 
Kualitas Kehidupan Kerja (X) 

 

Pengembangan karyawan (X1) 

Partisipasi karyawan (X2) 

Lingkungan kerja (X3) 

Pengawasan (X4) 

Pengakuan dan Manfaat (X5) 

 

Komitmen Organisasional  (Y) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor kualitas 

kehidupan kerja yaitu pengembangan karyawan, partisipasi karyawan, lingkungan 

kerja, pengawasan dan pengakuan dan manfaat terhadap komitmen organisasional 

karyawan Bank “X” Divisi Operasional Regional Surabaya. Pendekatan penelitian 

yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, sedang jenis penelitian yang 

digunakan adalah penelitian survey yaitu dengan mengambil sampel dari suatu 

populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data pokok. 

Pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan pengujian hipotesis, pengukuran 

data dan pembuatan kesimpulan.  

 

3.2 Identifikasi Variabel  

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel 

bebas dan variabel terikat. Adapun variabel-variabel tersebut adalah sebagai 

berikut: 

a. Variabel bebas (Independent Variable)  

Faktor-faktor kualitas kehidupan kerja merupakan variabel yang 

mempengaruhi dalam penelitian ini. Variabel ini diidentifikasi sebagai 

variabel X.  
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Variabel kualitas kehidupan kerja terdiri dari lima variabel bebas yang 

meliputi: 

1).  Pengembangan karyawan (X1) 

2). Partisipasi karyawan (X2) 

3).  Lingkungan kerja (X3) 

4). Pengawasan (X4) 

5). Pengakuan dan Manfaat (X5) 

 

b. Variabel terikat (Dependent Variable) 

Komitmen organisasional karyawan Bank ”X” Divisi Operasional 

Regional Surabaya merupakan variabel terikat dalam penelitian ini. 

Variabel ini diidentifikasi sebagai variabel Y. 

 

3.3 Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel adalah kalimat majemuk yang terdiri dari 

satu definisi variabel dan definisi operasional variabel. Untuk memudahkan 

pengertian terhadap variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, 

berikut ini akan dijelaskan definisi variabel dan definisi operasional variabel dari 

variabel-variabel yang telah diidentifikasi dalam penelitian ini yaitu: 

1. Variabel bebas (X) adalah faktor kualitas kehidupan kerja yang meliputi: 

a. Pengembangan karyawan (X1) 

Definisi variabel pengembangan karyawan menurut pendapat Noe 

(2005:266)  yaitu ” Pengembangan mengacu pada pendidikan formal, pengalaman 

pekerjaan, hubungan, dan penilaian kemampuan dan kepribadian yang membantu 
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karyawan melaksanakan  pekerjaannya secara efektif di masa sekarang atau untuk 

pekerjaan masa depan dan perusahaan ”. 

Dalam penelitian ini definisi pengembangan karyawan adalah pendapat 

dari responden tentang usaha formal yang dilakukan atau diberikan oleh 

perusahaan kepada karyawan untuk meningkatkan dan menambah kemampuan 

yang diharapkan berpengaruh terhadap pengembangan pengetahuan dan 

ketrampilan karyawan, yang membuka kesempatan untuk mendapatkan posisi 

atau jabatan yang lebih tinggi yang dapat memuaskan dalam bekerja.  

Indikator yang digunakan untuk mengukur pengembangan karyawan mengacu 

pada pendapat Noe (2005:266) adalah: 

1. Kesempatan karyawan untuk mengikuti pendidikan formal yang diberikan 

oleh perusahaan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan.  

2. Kesempatan karyawan untuk mengikuti program-program  pelatihan yang 

diberikan oleh perusahaan untuk mengembangkan kemampuan. 

3. Kesempatan karyawan untuk menempati posisi yang lebih tinggi dalam 

perusahaan (promosi). 

Indikator-indikator tersebut akan diukur berdasarkan skor menurut skala Likert. 

b. Partisipasi karyawan (X2) 

Definisi variabel partisipasi menurut pendapat Robbins (2003:194) yaitu   

“Keterlibatan karyawan atau partisipasi adalah proses partisipasif yang 

menggunakan seluruh kapasitas karyawan yang dirancang untuk mendorong 

peningkatan komitmen bagi kesuksesan organisasi“. Jadi yang perlu digaris 

bawahi adalah dengan menyertakan atau melibatkan karyawan dalam proses 

pengambilan keputusan dapat mempengaruhi mereka dan dengan meningkatkan 

otonomi atas kehidupan kerja mereka, maka karyawan akan menjadi lebih 
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termotivasi, lebih merasa terikat dengan organisasi, lebih produktif dan lebih puas 

dengan pekerjaan mereka 

Definisi partisipasi karyawan dalam penelitian ini adalah pendapat dari 

responden tentang kesempatan atau keterlibatan karyawan dalam melakukan dan 

menyelesaikan pekerjaannya serta dalam penerimaan tanggung jawab yang 

menyangkut pekerjaan yang dilakukan.  

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel partisipasi mangacu pada 

pendapat Davis dalam Mangkunegara (2004 : 113) adalah: 

1. Keterlibatan karyawan secara emosional dan mental dalam melakukan dan 

menyelesaikan pekerjaannya. 

2. Kesempatan karyawan untuk menyumbangkan inisiatif atau ide-ide 

kreatifnya dalam mencapai tujuan perusahaan. 

3. Kesempatan karyawan untuk menerima tanggung jawab dalam 

penyelesaian suatu pekerjaan. 

Indikator-indikator tersebut akan diukur berdasarkan skor menurut skala Likert 

c. Lingkungan kerja (X3) 

Definisi variabel lingkungan kerja menurut pendapat Drafke (2009: 13) 

yaitu “ lingkungan kerja dibagi menjadi dua elemen yaitu lingkungan kerja fisik 

dan lingkungan kerja mental. Lingkungan kerja fisik meliputi bangunan, 

perabotan, tata letak/tata ruang, dekorasi, dan elemen-elemen fisik yang ada 

dalam lingkungan kerja. Sedangkan lingkungan kerja mental meliputi suasana 

lingkungan kerja secara psikologi yang diciptakan oleh pekerjaan, manajemen, 

budaya organisasi dan orang-orang dalam lingkungan kerja tersebut “. 

 Definisi lingkungan kerja dalam penelitian ini adalah penilaian responden 

terhadap kondisi fisik dan mental yang meliputi segala sesuatu yang ada di 
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lingkungan kerja karyawan yang dapat mempengaruhi kinerja, keselamatan dan 

keamanan kerja yang meliputi temperatur, penerangan, suara / kebisingan, 

kebersihan, pekerjaan, rekan kerja, manajemen dan lain–lain. Mengacu pendapat 

Drafke (2009:14) Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel Lingkungan 

kerja adalah: 

1). Penerangan yang cukup 

2). Temperatur / suhu ruangan yang cukup 

3). Lingkungan kerja jauh dari suara / kebisingan yang mengganggu 

4). Lingkungan kerja yang aman 

5). Lingkungan kerja yang bersih 

6). Rekan kerja 

Indikator-indikator tersebut akan diukur berdasarkan skor menurut skala Likert 

d. Pengawasan (X4) 

 Definisi variabel pengawasan menurut pendapat Manullang (1977:136)     

“ pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah 

dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya 

pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula “.  

 Definisi pengawasan dalam penelitian ini adalah penilaian responden 

terhadap pengawasan yang didapat dalam perusahaan. Siagian (1996:178) 

“Pengawas yang efektif harus bersifat adil dan objektif, membimbing dan 

memberikan pengarahan yang sesuai standar yang akan dicapai dan fleksibel. 

Seorang pemimpin yang baik akan memberikan bantuan dan dukungan serta 

kesempatan berpartisipasi dalam penetapan kebijaksanaan ‘.  
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Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel pengawasan mengacu pada 

pendapat adalah Siagian (1996:178) : 

1). Pengawas selalu bersifat adil dan objektif kepada bawahannya  

2).  Pengawas mampu membimbing dan memberikan pengarahan dalam 

pelaksanaan suatu pekerjaannya. 

3). Pengawas memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk 

berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terutama yang menyangkut 

pekerjaan yang dilakukan.  

4). Pengawas selalu memberi bantuan dan dukungan kepada bawahannya 

dalam penyelesaian suatu pekerjaan. 

Indikator-indikator tersebut akan diukur berdasarkan skor menurut skala Likert. 

e. Pengakuan dan manfaat (X5) 

Definisi variabel pengakuan dan manfaat menurut pendapat Dessler 

(2008:446) yaitu Pengakuan merupakan salah satu jenis insentif non-finansial. 

Bentuk dari program pengakuan biasanya seperti program formal yaitu program 

pegawai bulan ini. Program pengakuan sosial biasanya merupakan program yang 

informal antara manager dengan karyawan seperti pujian, persetujuan atau 

ekspresi lainnya untuk mengapresiasi suatu pekerjaan yang telah dilakukan 

dengan baik. Sedangkan definisi variabel manfaat yaitu  manfaat merupakan balas 

jasa finansial secara tidak langsung dan pembayaran non-finansial yang diterima 

karyawan dalam rangka melanjutkan hubungan ketenagakerjaan karyawan dengan 

perusahaan. Manfaat merupakan bagian yang sangat penting  selain kompensasi 

yang diterima oleh karyawan. Beberapa bentuk manfaat  meliputi asuransi 

kesehatan dan asuransi jiwa, pensiun, pembayaran hari libur dan asisten untuk 

perawatan anak. 
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 Definisi pengakuan dan manfaat dalam penelitian ini adalah penilaian 

responden terhadap pengakuan yang diterima oleh karyawan yang berupa non-

financial reward seperti pujian untuk pekerjaan yang selesai dengan baik atau 

program pemilihan karyawan bulan ini yang merupakan bentuk apresiasi atau 

pengakuan terhadap karyawan atas kinerja yang telah dilakukan. Sedangkan 

manfaat yaitu financial reward yang diterima oleh karyawan seperti asuransi 

kesehatan, asuransi jiwa, tunjangan cuti dan lain-lain sesuai dengan peraturan 

yang ada di perusahaan. Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel 

pengakuan dan manfaat mengacu pada pendapat  Dessler (2008:446) adalah: 

1. Atasan selalu memberikan pujian kepada karyawan untuk pekerjaan yang 

telah diselesaikan dengan baik. 

2. Perusahaan memberikan pengakuan terhadap karyawan dengan 

menghargai masa kerja karyawan  

3. Perusahaan memberikan manfaat kepada karyawan berupa asuransi 

kesehatan dan jiwa. 

4. Perusahaan memberikan manfaat kepada karyawan berupa tunjangan cuti.  

Indikator-indikator tersebut akan diukur berdasarkan skor menurut skala Likert. 

2. Variabel terkait (Y) adalah komitmen organisasi 

Definisi variabel komitmen organisasi menurut pendapat Mathis dan Jackson 

(2006: 122) yaitu suatu tingkatan dimana karyawan yakin dan menerima tujuan 

organisasional, serta berkeinginan untuk tinggal bersama organisasi tersebut. 

Definisi komitmen organisasi dalam penelitian ini adalah keinginan yang kuat 

dari pihak karyawan terhadap organisasi, yang ditandai dengan pengabdian yang 

besar dengan cara memberikan sikap, perilaku dan kemampuan yang terbaik 

untuk organisasi serta keinginan untuk tetap tinggal dalam organisasi tersebut. 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PENGARUH KUALITAS KEHIDUPAN KERJA TERHADAP... fauzia A.



                                                                                                                               48            

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel komitmen organisasi mengacu 

pada pendapat Luthan (2008: 147) dan Mathis dan Jackson (2006: 122) : 

1. Karyawan percaya dan menerima tujuan dan nilai-nilai organisasi 

2. Karyawan mempunyai kemauan kuat untuk bekerja demi organisasi 

3. Karyawan mempunyai keinginan kuat untuk tetap menjadi anggota 

organisasi 

4. Karyawan menyesuaikan sikap dan tingkah laku pribadi dengan 

kebutuhan, prioritas, visi dan nilai organisasi 

5. Karyawan merasa bangga menjadi anggota organisasi 

Indikator-indikator tersebut akan diukur berdasarkan skor menurut skala Likert. 

Pengukuran variabel komitmen organisasi dan faktor kualitas kehidupan 

kerja diukur dengan skala interval, yaitu skala yang mempunyai jarak yang sama 

pada semua tingkat (rank) dengan suatu atribut yang hendak diukur.  

Metode yang dipakai dalam pengukuran variabel adalah menggunakan 

skala Likert Lima Point, mulai dari 1 = “Sangat Tidak Setuju” sampai dengan      

5 = “Sangat Setuju”.  

Sangat Tidak Setuju =  1  

Tidak Setuju =  2 

Ragu - ragu =  3 

Setuju =  4 

Sangat Setuju =  5 

 

Pada skala interval tidak ada klasifikasi khusus untuk setiap angka. 

Semakin mendekati 1, menunjukkan responden semakin tidak setuju dengan 

pernyataan yang diajukan dalam kuesioner, sebaliknya semakin mendekati 5 
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menunjukkan responden semakin setuju. Rata-rata hitung (mean) yaitu 3, 

menunjukkan responden menyatakan cukup setuju / ragu-ragu dengan pernyataan 

yang diajukan. 

 

3.4      Jenis dan Sumber Data  

Jenis data pada penelitian ini termasuk dalam data primer dan data 

sekunder. Data primer dimana data yang diperoleh secara langsung pada sumber 

data dengan cara pengamatan dan pengukuran dengan membagikan kuesioner 

untuk mendapatkan tanggapan atau jawaban dari responden. sedangkan data 

sekunder merupakan data yang diperoleh dari data intern perusahaan. 

 

3.5      Prosedur Pengumpulan Data  

3.5.1 Populasi  

Populasi menurut Sugiyono (2009: 115) yaitu wilayah generalisasi yang 

terdiri atas : objek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetepkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan Bank “X”  pada 

Divisi Operasional Regional Surabaya dengan jumlah karyawan (N) sebanyak    

45 orang. 

3.5.2 Sampel 

Sampel menurut Sugiyono (2009:116) adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dalam riset SDM, sampel sering kali 

diambil untuk mewakili seluruh populasi karyawan. Secara khusus, dalam riset-
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riset SDM, populasi dan sampel muncul saat penelitian dilakukan di perusahaan 

dengan jumlah karyawan besar, misalnya ribuan. Sedangkan di perusahaan 

dengan jumlah karyawan sedikit misalnya 50, seringkali sampel tidak digunakan 

dan penelitian dilakukan terhadap seluruh karyawan atau populasi.( Istijanto, 

2008: 109 )  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sampel total yaitu seluruh 

populasi dijadikan sampel sehingga teknik pengambilan sampel tidak digunakan. 

Hal ini dilakukan karena jumlah responden dapat terjangkau oleh penulis (jumlah 

populasi relatif sedikit) dan daerah yang di teliti jelas, sehingga dapat diteliti 

semuanya untuk memperoleh gambaran aktual dari populasi. Jadi keseluruhan 

karyawan yang berjumlah 45 orang oleh peneliti dijadikan sampel. 

3.5.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan 

beberapa metode sebagai berikut : 

1. Survey Pendahuluan 

Penulis melakukan survey pendahuluan dengan mengamati secara umum 

lingkungan kerja di Bank ”X” Regional Surabaya serta melakukan wawancara 

terhadap pimpinan dan beberapa karyawan yang dapat mendukung perolehan data 

untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. 

2. Survey Lapangan 

Penulis melakukan survey Lapangan yaitu dengan melakukan wawancara 

langsung kepada karyawan Bank ”X” Divisi Operasional Regional Surabaya serta 

dengan menyebarkan kuesioner untuk mendapat tanggapan atau penilaian 
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karyawan tentang kualitas kehidupan kerja mereka dalam perusahaan. kuesioner 

yaitu metode pengumpulan data yang diperoleh dengan cara mengajukan daftar 

pertanyaan yang telah disusun dalam bentuk kuesioner kepada para responden. 

Setiap responden diberikan pertanyaan kemudian mereka diminta untuk 

memberikan penilaian atas pernyataan yang diajukan, dengan pilihan jawaban 

yang disediakan. Pada hasil kuesioner ini jawaban responden akan dilakukan uji 

validitas dan reliabilitas. 

3. Studi Dokumentasi 

Penulis mencari data dengan melihat arsip atau dokumen-dokumen 

perusahaan yang berkaitan dengan rumusan masalah dari penelitian yang akan 

dilakukan, seperti sejarah perusahaan dan struktur organisasi. 

 

3.6      Teknik Analisis 

1. Uji Validitas Instrumen Penelitian 

Menurut Arikunto (1998:160) validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen. Suatu 

instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas tinggi sedangkan instrumen 

yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah. Dalam penelitian ini untuk 

mengetahui validitas instrumen dengan menggunakan rumus korelasi Product 

Moment Pearson sebagai berikut: 

  22 YX

xy
rXY






      ………………………………………(1) 
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dengan keterangan : 

x : X- X 

y : Y – Y 

X : skor rata-rata dari X 

Y : skor rata-rata dari Y 

Uji validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur yang digunakan dapat 

mengukur apa yang ingin diukur. Pengujian validitas dilakukan dengan bantuan 

program SPSS versi 11.5, pada kolom corrected item- total correlation (r hasil). 

Jika r hasil lebih besar dari r tabel, maka butir atau variabel tersebut valid 

(Santoso, 2000: 277). 

2. Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian 

Menurut pendapat Arikunto (1998:170) reliabilitas adalah instrumen ysng 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena 

instrumen itu sudah baik. Instrumen yang reliable berarti instrumen tersebut 

cukup baik sehingga mampu mengungkap data yang bisa dipercaya. Dalam 

penelitian ini untuk mengukur reliabilitas instrumen digunakan rumus Spearman-

Brown sebagai berikut: 

 2/21/1

2/21/1
11 1

2

r

xr
r


      ……………………………………………. (2) 

dengan keterangan: 

r11 : reliabilitas  instrumen 

r1/21/2 :  rxy yang disebutkan sebagai indeks korelasi antara dua belahan 

instrumen.  

Uji Reliabilitas menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat 

diandalkan dalam mendapatkan data penelitian, baik pada waktu sekarang 
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maupun yang akan datang. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan bantuan 

program SPSS versi 11.5, dengan uji statistik Cronbach Alpha (α). Suatu variabel 

dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0.6 

(Ghozali, 2005: 42).  

3. Uji Asumsi Klasik 

a.  Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas dapat dideteksi dengan menghitung korelasi ganda dan 

membandingkannya dengan koefisien korelasi variabel bebas. Uji 

multikolinearitas dengan bantuan SPSS dilakukan dengan uji regresi, dengan 

patokan nilai VIF ( Variance Inflation Factor ) dan koefisien korelasi antar 

variabel bebas. Multikolinearitas terjadi apabila nilai VIF ≥ 10. Kriteria yang 

digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Jika nilai VIF di sekitar angka 1 atau memiliki tolerance mendekati 1 , 

maka dikatakan tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam regresi. 

2. Jika koefisien korelasi variabel bebas kurang dari 0,5 , maka tidak terdapat 

masalah multikolinearitas. 

b.  Uji Heteroskedastisitas 

Uji heterokedastisitas dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan 

antara variabel pengganggu dengan variabel bebasnya. Jika terjadi gejala 

homokedastisitas pada model yang digunakan, berarti tidak terjadi hubungan 

antara variabel pengganggu dengan variabel bebas, sehingga variabel tergantung 

benar-benar hanya dijelaskan oleh variabel bebasnya. 
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Gejala heterokedastisitas ini diketahui dengan menggunakan analisis Rank 

Spearman. Jika nilai signifikansi pada hasil korelasi lebih besar dari 0,05 (p > 

0,05) maka dapat dikatakan item bebas dari gejala heterokedastisitas atau terjadi 

homokedastis. Pengujian dilakukan dengan bantuan program SPSS versi 11.0. 

 

3.7  Metode Analisis Data 

Teknik analisa yang digunakan pada penelitian ini adalah: 

1. Analisis Deskriptif 

Analisis ini digunakan untuk menggambarkan obyek  (variabel) penelitian 

yang diteliti dan hasil penelitian dilapangan. Pada analisis deskriptif ini akan 

dijelaskan mengenai masing-masing variabel.  

2. Analisis Regresi linier berganda (multiple regression) 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel 

bebas X1, X2, X3, X4, X5 terhadap variabel terkait (Y) baik secara serempak / 

bersama maupun parsial. Rumus regresi linier berganda yaitu : 

Y = 0 + 1 X1 + 2 X2 + 3 X3 + 4 X4 + 5 X5 + ei 

Dimana : 
Y = Komitmen organisasi 

X1 = Pengembangan karyawan 

X2 = Partisipasi karyawan 

X3 = Lingkungan kerja 

X4 = Pengawasan 

X5 = Pengakuan dan Manfaat 

0 = Konstanta 

1... 5 =  Koefisien regresi masing-masing variabel 

ei = Variabel pengganggu 
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Pengujian hipotesis yang dilakukan adalah : 

1. Uji t 

Uji statistik t menurut pendapat Kuncoro (2003 : 218) pada dasarnya 

menunjukkan seberapa jauh satu variabel penjelas (bebas) secara individual dalam 

menerangkan variasi variabel terikat. Uji t dilakukan untuk mengetahui tingkat 

signifikasi variabel bebas terhadap variabel terkait secara parsial.  

Langkah pengujian adalah : 

a. Merumuskan hipotesis statistik 

H0 : bi = 0, variabel bebas (X1, X2, X3, X4, X5) secara parsial mempunyai 

pengaruh yang tidak signifikan terhadap Y. 

H1 : bi  0, variabel bebas (X1, X2, X3, X4, X5) secara parsial mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap Y. 

b. Menentukan nilai kritis ( ttabel) 

Dipilih level of significant = 5 %/2 = 0,05/2 = 0,025 

Derajat bebas pembagi (df2) = n-k-1 

Maka ttabel = t (/2, n-k-1) 

c. Menghitung nilai statistik t (thitung) 

)b(SE

b
t

i

i  ……………………………………………………..(3)   

Di mana : 

t  : adalah  besarnya nilai thitung  

bi  : adalah koefisien regresi variabel bebas ke i 

SE (bi) : adalah standar error dari koefisien bi 
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d. Menentukan daerah penerimaan dan penolakan H0  

 

 

 

t (α/2, df : n – k – 1) 

Daerah penolakan H0 Daerah penolakan H0 Daerah 
penerimaan H0 

-t (α/2, df : n – k –  
 

  Gambar 3.2 Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Uji t 

e. Kriteria pengujian hipotesis  

Bila t hitung < - t tabel  atau t hitung > t tabel, maka H0 ditolak berarti H1 diterima. 

Artinya faktor-faktor kualitas kehidupan kerja yang meliputi Pengembangan 

karyawan, Partisipasi karyawan, Lingkungan kerja, Pengawasan dan Pengakuan 

dan Manfaat secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

komitmen organisasional karyawan Bank “X” Divisi Operasional Regional 

Surabaya.       

Bila - t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel, maka H0 diterima berarti H1 ditolak. Artinya 

faktor-faktor kualitas kehidupan kerja yang meliputi Pengembangan karyawan, 

Partisipasi karyawan, Lingkungan kerja, Pengawasan dan Pengakuan dan Manfaat 

secara parsial mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap komitmen 

organisasional karyawan Bank “X” Divisi Operasional Regional Surabaya.  

2. Uji F 

Uji F menurut pendapat Kuncoro (2003 : 219) pada dasarnya menunjukkan 

apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Uji F dilakukan untuk 
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mengetahui signifikasi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara 

bersama-sama. Langkah pengujian adalah: 

a.  Hipotesis 

H0 : 1, 2, 3, 4, 5 = 0 ; berarti variabel bebas (X1, X2, X3, X4, X5) secara 

bersama-sama mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap Y  

H1 : 1, 2, 3, 4, 5  0 ; berarti variabel bebas (X1, X2, X3, X4, X5) secara 

bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Y  

b. Level signifikan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar  = 0,05 

dengan derajat bebas (n-k-1), dimana n = jumlah data dan k = jumlah variabel. 

Jadi Ftabel = f (n-k-1) 

Fhitung dengan rumus : 

Fhitung = 
 

)/()1(

1/
2

2

knR

kR




  …………………………………(4) 

Dimana : 

 F = koefisien F 

 R2 = koefisien korelasi 

 n = banyaknya data 

 k = banyaknya variabel, jadi ftab = f (n-k-1) 

c. Daerah kritis H0 melalui kurva distribusi dapat dilihat pada gambar berikut: 

   

Daera

Daerah  
penolakan Ho 

 
h penerimaan 

Ho  

 

         Gambar 3.1  Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Uji F 

F ( ; k : n – k - 1) 

Daerah yang diarsir menunjukkan daerah penolakan H0 atau penerimaan H1 
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d. Membandingkan F hitung dengan F tabel 

Bila Fhitung < Ftabel, maka H0 diterima berarti H1 ditolak artinya faktor-faktor 

kualitas kehidupan kerja yang meliputi Pengembangan karyawan, Partisipasi 

karyawan, Lingkungan kerja, Pengawasan dan Pengakuan dan Manfaat secara 

bersama-sama mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap komitmen 

organisasional karyawan Divisi Operasional Regional Surabaya Bank “X”. 

Bila Fhitung > Ftabel, maka H0 ditolak berarti H1 diterima artinya faktor-faktor 

kualitas kehidupan kerja yang meliputi Pengembangan karyawan, Partisipasi 

karyawan, Lingkungan kerja, Pengawasan dan Pengakuan dan Manfaat secara 

bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap komitmen 

organisasional karyawan Divisi Operasional Regional Surabaya Bank “X”. 

 

3.  Koefisien determinasi 

Kemampuan variabel bebas dalam menerangkan atau menjelaskan perubahan 

variabel terikat dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi berganda (R²). 

Koefisien determinasi (R) menurut pendapat Kuncoro (2003 : 220) pada intinya 

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

terikat.  

Nilai koefisien determinasi adalah di antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil 

berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variasi-variabel 

terikat amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel bebas 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel terikat.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1   Gambaran Umum Subyek Penelitian 

4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

 Berawal dari sebuah usaha milik keluarga bernama PT. Bank Karman 

yang didirikan pada tahun 1969 dan berkedudukan di Surabaya, selanjutnya pada 

tahun 1992 berubah nama menjadi PT. Mega Bank dan melakukan relokasi 

Kantor Pusat ke Jakarta. Seiring dengan perkembangannya PT. Mega Bank pada 

tahun 1996 diambil alih oleh PARA GROUP (PT. Para Global Investindo dan PT. 

Para Rekan Investama). Untuk lebih meningkatkan citra PT. Mega Bank, pada 

bulan Juni 1997 melakukan perubahan logo dengan tujuan bahwa sebagai 

lembaga keuangan kepercayaan masyarakat, akan lebih mudah dikenal melalui 

logo perusahaan yang baru tersebut. Dan pada tahun 2000 dilakukan perubahan 

nama dari PT. Mega Bank menjadi PT. Bank Mega. 

Dalam rangka memperkuat struktur permodalan maka pada tahun yang 

sama PT. Bank Mega melaksanakan Initial Public Offering dan listed di BEJ 

maupun BES. Dengan demikian sebagian saham PT. Bank Mega dimiliki oleh 

publik dan berubah namanya menjadi PT. Bank Mega Tbk. Pada saat krisis 

ekonomi, Bank Mega mencuat sebagai salah satu bank yang tidak terpengaruh 

oleh krisis dan tumbuh terus tanpa bantuan pemerintah bersama-sama dengan 

Citibank, Deutche Bank dan HSBC.  
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PT. Bank Mega Tbk. dengan semboyan "Mega Tujuan Anda" tumbuh 

dengan pesat dan terkendali serta menjadi lembaga keuangan ternama yang 

mampu disejajarkan dengan bank-bank terkemuka di Asia Pasifik dan telah 

mendapatkan berbagai penghargaan dan prestasi baik di tingkat nasional, regional 

maupun internasional. Dalam upaya mewujudkan kinerja sesuai dengan nama 

yang disandangnya, PT. Bank Mega Tbk. berpegang pada azas profesionalisme, 

keterbukaan dan kehati-hatian dengan struktur permodalan yang kuat serta produk 

dan fasilitas perbankan terkini. Hingga tahun 2009 PT. Bank Mega Tbk. memiliki 

259 jaringan kerja yang terdiri kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor 

kas yang tersebar hampir di seluruh kota besar di Indonesia, serta Priority 

Banking. Dalam perjalanan usahan selanjutnya, Perusahaan terus meningkatkan 

fasilitas produk dan kualitas layanan agar dapat bersaing dan sejajar dengan bank 

-bank terkemuka lainnya di Asia Pasifik. Atas penilaian kinerja yang telah 

dicapai, Bank Mega berhasil meraih beberapa prestasi dan penghargaan baik di 

tingkat nasional, regional maupun internasional. 

Berdasarkan SK Menteri Hukum & HAM Nomor W7-04909 H.T.01.04-

TH.2007 tanggal 02 Mei 2007, perusahaan induk PT Bank Mega Tbk berubah 

nama dari sebelumnya PT. Para Inti Holdindo menjadi PT. CT Corpora. 

Selanjutnya Berdasarkan SK Menteri Hukum & HAM Nomor: C-03043 

HT.01.04-TH.2007 tanggal 13 Nopember 2007, juga telah dilakukan perubahan 

nama perusahaan pemegang saham mayoritas PT. Bank Mega Tbk. dari PT. Para 

Global Investindo menjadi PT. Mega Corpora.  

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PENGARUH KUALITAS KEHIDUPAN KERJA TERHADAP... fauzia A.



61 

4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan 

Manajemen Bank Mega pecaya bahwa keberhasilan organisasi sangat 

bergantung kepada seberapa kuat seluruh jajarannya mempedomani Visi, Misi dan 

Nilai-nilai ideal yang tumbuh dari dalam organisasinya. Nilai-nilai yang telah 

terbukti berkali-kali menopang kinerja dan mempersembahkan karya yang dapat 

dinikmati bersama oleh para stakeholdernya.  

VISI 

 Menjadi Kebanggaan Bangsa 
   
MISI 
   

 
Menciptakan hubungan baik yang berkesinambungan dengan nasabah melalui
pelayanan jasa keuangan dan kemampuan kinerja organisasi terbaik untuk
meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. 
   
NILAI PERUSAHAAN 

 

1. Kewirausahaan 
2. Etika 
3. Kerjasama 
4. Dinamis 
5. Komitmen  

STRATEGI 
   

 
3.

1. Tumbuh dengan hasil optimal, resiko minimal dan patuh terhadap ketentuan 
yang  berlaku. 

2. Menyelaraskan sumber daya manusia dan organisasi untuk tujuan perusahaan. 

 Kepuasan untuk nasabah dan masyarakat 
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4.1.3 Struktur Organisasi 

                                              Gambar 3.1 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Intern Perusahaan 
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4.1.4 Lokasi Perusahaan 

Kantor Regional Surabaya berkedudukan di Jalan Raya Darmo No. 95 A. 

Kantor Cabang Utama dan Cabang Pembantu tersebar di beberapa daerah meliputi 

Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara.  

4.1.5 Deskripsi Tugas 

Mengacu pada Struktur Organisasi Kantor Regional Surabaya, berikut ini 

akan dijelaskan tugas dari masing-masing divisi yang terdapat di Kantor Regional 

Surabaya Bank ”X” dan  terkait dalam penelitian ini : 

1. Regional Head office 

Dipimpin oleh Regional Manajer yang mempunyai tugas memimpin, 

mengkoordinasi, dan memonitoring dalam penyelenggaraan kegiatan 

operasional semua cabang utama dan cabang pembantu di seluruh regional 

Surabaya.  

2. Sekretaris 

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi, 

korespondensi dan semua pekerjaan yang dapat mendukung  kegiatan dari 

Regional Manager dan para Deputi dalam menjalankan tugasnya.. 

3. Regional Human Resources & General Affair 

Dipimpin oleh Manager yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 

administrasi umum, administrasi kepegawaian (sumber daya manusia) dan 

mengelolah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh perusahaan. Divisi HR & 

GA membawahi 4 unit antara lain Recruitment & CPA Support, Training & 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PENGARUH KUALITAS KEHIDUPAN KERJA TERHADAP... fauzia A.



64 

Placement Support, Procurement Support dan Property & Facility 

Management Support. 

4. Regional Commercial Loan Office 

Dipimpin oleh Deputi Commercial Loan yang mempunyai tugas untuk 

menangani kredit atau pinjaman bagi nasabah komersial yang pada umumnya 

atas nama perusahaan misalnya kredit modal kerja, fixed loan, demand loan, 

Letter of Credit dan lain-lain. Divisi Commercial Loan membawahi 3 unit 

antara lain Treasury Transaction Unit, Commercial Banking Unit dan Trade 

Finance Finance Unit. 

5. Regional Consumer Loan Office 

Dipimpin oleh Deputi Consumer Loan yang mempunyai tugas untuk 

menangani kredit atau pinjaman bagi nasabah pada umumnya atas nama 

perorangan misalnya kredit rumah, mobil, motor dan lain-lain. Divisi 

Consumer Loan membawahi 3 unit antara lain Business Unit, Credit Unit dan 

MCR Unit. 

6. Regional Funding & Fee Based Income Office  

Dipimpin oleh Deputi Funding & Fee Based Income yang mempunyai tugas 

mengumpulkan dana dari nasabah, maintain nasabah yang sudah ada serta 

memberikan pelayanan jasa lainnya yang dibutuhkan oleh nasabah yang dapat 

mendatangkan fee based atau pendapatan jasa, misalnya deposito, tabungan, 

transaksi Letter of Credit dan lain lain. Divisi Funding & Fee Based Income 

membawahi 4 unit antara lain Corporate Funding, Retail Funding, Marketing 

Support Unit dan Remittance Unit. 
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7. Regional Credit Card Office 

Dipimpin oleh Deputi Credit Card yang mempunyai tugas menangani transaksi 

nasabah khusus untuk kartu kredit, baik dari aplikasi, tagihan, pemasaran 

maupun promosi yang berkaitan dengan kartu kredit. Divisi Credit Card 

membawahi 2 unit antara lain sales marketing unit dan credit card risk. 

8. Regional Credit Risk Acquisition Office 

Dipimpin oleh Manajer Credit Risk Acquisition yang mempunyai tugas 

memberikan penilaian atau analisis resiko dari pengajuan kredit untuk nasabah. 

Divisi credit risk acquisition membawahi 1 unit credit risk acquisition. 

9.   Regional Operation Office 

Dipimpin oleh Regional Operation Head yang mempunyai tugas membantu 

memberikan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan operasional dari semua 

cabang yang meliputi wilayah Regional Surabaya. Divisi Operasional 

membawahi enam unit antara lain custody unit ( penyimpanan dokumen 

nasabah), credit admin non joint financing unit (administrasi kredit), credit 

admin joint financing unit (kredit administrasi), operation unit (operasional 

untuk mendukung transaksi dari semua cabang yang termasuk dalam wilayah 

Regional Surabaya), legal unit (menangani dasar hukum yang digunakan 

untuk semua transaksi yang membutuhkan kekuatan hukum)  dan appraisal 

unit (penilai dari jaminan yang digunakan untuk pengajuan kredit nasabah). 
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4.2   Deskripsi Hasil Penelitian 

4.2.1 Karakteristik Responden 

Responden yang akan menjadi bahan penelitian berjumlah 45 orang yang 

merupakan karyawan Bank ”X” Divisi Operasional Regional Surabaya. 

Karakteristik dari responden meliputi Jenis Kelamin, Umur, Pendidikan Terakhir 

dan Masa kerja.  

4.2.1.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 Dalam kuesioner terdapat karakteristik responden berdasarkan jenis 

kelamin yaitu sebagai berikut : 

Tabel 4.1  

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis 
kelamin 

Jumlah responden Persentase (%) 

Pria 27 60 
Wanita 18 40 
Total 45 100 

  Sumber : lampiran 2 

 Berdasarkan tabel 4.1 diatas terlihat bahwa sebagian besar identitas jenis 

kelamin responden adalah pria yaitu sebanyak 27 orang atau 60 %, dan wanita 

sebanyak 18 orang atau 40 %. 

 

4.2.1.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur 

 Di dalam kuesioner ini terdapat karakteristik responden berdasarkan usia 

yaitu sebagai berikut : 
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Tabel 4.2  

Karakteristik Responden Berdasarkan Umur 

Tingkat Usia 
Jumlah 

Responden 
Persentase (%) 

21-30 tahun 14 31.11 
31-40 tahun 19 42.22 
41-50 tahun 12 26.67 

Total 45 100 
  Sumber : lampiran 2 

 Berdasarkan tabel 4.2 diatas terlihat bahwa responden berusia (21-30) yaitu 

sebanyak 14 orang atau 31.11 % dan selebihnya usia (31-40) sebanyak 19 orang 

atau 42.22 %, usia (41-50) sebanyak 12 orang atau 26.67 %,  

 

4.2.1.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

 Dalam kuesioner ini terdapat karakteristik responden berdasarkan tingkat 

pendidikan yaitu sebagai berikut : 

Tabel 4.3  

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Tingkat 
Pendidikan 

Jumlah 
Responden 

Persentase (%) 

SMU - - 
D-3 3 6.67 
S-1 39 86.66 
S-2 3 6.67 

Total 45 100 
  Sumber : lampiran 2 

 Berdasarkan tabel 4.3 diatas terlihat bahwa tingkat pendidikan responden  

sebagian besar yaitu sebanyak 39 orang atau 86.66 % memiliki tingkat pendidikan 

S1, sedangkan sisanya sebanyak 3 orang atau 6.67% memiliki tingkat pendidikan 

D3, sebanyak 3 orang atau 6.67 % memiliki tingkat pendidikan S2.  
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4.2.1.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja 

 Dalam kuesioner ini terdapat karakteristik responden berdasarkan masa 

kerja yaitu sebagai berikut : 

Tabel 4.4 

Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja 

Lama Kerja 
Jumlah 

Responden 
Persentase (%) 

1-5 25 55.55 
6-10 8 17.78 
11-15 3 6.67 
16-20 8 17.78 
21-25 1 2.22 
Total 45 100 

  Sumber : lampiran 2 

 Berdasarkan tabel 4.4 diatas terlihat bahwa masa kerja responden  sebagian 

besar yaitu sebanyak 25 orang atau 55.55 % memiliki masa kerja 1-5 tahun, 

sedangkan sisanya sebanyak 8 orang atau 17.78 % memiliki masa kerja 6-10 tahun, 

sebanyak 3 orang atau 6.67 % memiliki masa kerja 11-15 tahun, sebanyak 8 orang 

atau 17.78 % memiliki masa kerja 16-20 tahun, sebanyak 1 orang atau 2.22 % 

memiliki masa kerja 21-25 tahun. 

 

4.2.2 Deskripsi Variabel Penelitian 

Deskripsi jawaban responden merupakan hasil jawaban responden pada 

masing-masing variabel penelitian. Deskripsi jawaban akan dijelaskan 

berdasarkan nilai mean atau rerata yang diolah dengan bantuan SPSS versi 11.5. 

Nilai mean dari indikator yang tertinggi menunjukkan kecenderungan responden 

untuk memberikan tanggapan yang sama. Untuk menentukan nilai rerata 
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responden termasuk dalam kategori tertentu maka berikut adalah aturan 

kategorisasinya : 

Skor tertinggi – skor terendah 

Banyak kategori 

                                                             5 – 1 

                                                        5 

            =  0,8 

0,80 merupakan jarak interval kelas pada masing- masing kategori. Sehingga 

berlaku ketentuan kategori dengan hasil sebagai berikut : 

 

Tabel 4.5 
 

Penentuan Kategori Berdasarkan Nilai Rerata 
 

Interval Kategori Keterangan 

1,00  < X <  1,80 1 Sangat rendah 

1,81 < X <  2,60 2 Rendah 

2,61 < X <  3,40 3 Cukup tinggi 

3,41 < X <  4,20 4 Tinggi 

4,21 < X <  5,00 5 Sangat tinggi 

 

 

4.2.2.1 Deskripsi Variabel Pengembangan Karyawan 

Tanggapan responden dari seluruh indikator variabel pengembangan 

karyawan terangkum dalam tabel 4.6 : 
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Tabel 4.6 

Distribusi Tanggapan Responden Atas Variabel   
Pengembangan Karyawan (X1) 

 

Interval Kategori Frekuensi % 

1,00 < X < 1,80 Sangat rendah 0 0 

1,81 < X <  2,60 Rendah 0 0 

2,61 < X <  3,40 Sedang 7 15.6 

3,41 < X <  4,20 Tinggi 17 37.8 

4,21 < X <  5,00 Sangat tinggi 21 46.7 

 Total 45 100,0 
   Sumber : lampiran 3 

Tabel 4.6 menunjukkan  bahwa responden menyatakan bahwa 

pengembangan karyawan yang diterima oleh responden pada kategori  sangat 

tinggi. Jumlah responden yang menyatakan sangat tinggi ada 21 orang atau     

46.7 %. Kemudian yang menyatakan tinggi ada 17 orang atau 37.8 %, sedangkan 

yang menyatakan sedang ada 7  orang atau 15.6 %.  

 Responden menyatakan tanggapan sangat tinggi karena perusahaan 

memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mengikuti program-program 

pelatihan yang diadakan oleh perusahaan dan karyawan yang mempunyai masa 

kerja minimal dua tahun mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pendidikan 

formal dari perusahaan melalui proses assesment. Setelah diketahui jawaban 

responden untuk variabel pengembangan karyawan maka tahap selanjutnya adalah 

mengetahui jawaban responden pada masing – masing indikator. Berikut adalah 

tabel distribusi tanggapan responden atas indikator variabel pengembangan 

karyawan : 
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Tabel 4.7 

Distribusi Tanggapan Responden Atas Indikator Variabel Pengembangan 
Karyawan (X1) 

 
Skor 

No Pertanyaan 
1 2 3 4 5 

Mean Kategori 

1 Perusahaan memberikan saya 
kesempatan mengikuti 
pendidikan formal dalam 
perusahaan untuk meningkatkan 
pengetahuan dan ketrampilan. 

  6 24 15 4.20 Tinggi 

2 Perusahaan memberikan saya 
kesempatan mengikuti program 
pelatihan yang dapat 
mengembangkan kemampuan 

  6 21 18 4.27 
Sangat 
Tinggi 

3 Perusahaan memberikan saya 
kesempatan untuk menempati 
posisi yang lebih tinggi 
(promosi). 

 1 7 23 14 4.11 Tinggi 

 Rata – rata variabel Pengembangan Karyawan  4.19 
 

Tinggi 

Sumber : lampiran 3 

 Tabel 4.7 menunjukkan dua indikator variable pengembangan karyawan 

termasuk kategori tinggi, kecuali pada indikator kedua yaitu kesempatan yang 

diberikan oleh perusahaan untuk mengikuti program pelatihan termasuk kategori 

sangat tinggi. Secara keseluruhan tingkat kesesuaian variabel pengembangan 

karyawan termasuk kategori tinggi. 

  

4.2.2.2 Deskripsi Variabel Partisipasi Karyawan 

Tanggapan responden dari seluruh indikator variabel partisipasi karyawan 

terangkum dalam tabel 4.8 : 
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Tabel 4.8 

Distribusi Tanggapan Responden Atas Variabel Partisipasi Karyawan (X2) 

 

Interval Kategori Frekuensi % 

1,00 < X < 1,80 Sangat rendah 1 2.2 

1,81 < X <  2,60 Rendah 1 2.2 

2,61 < X <  3,40 Sedang 3 6.7 

3,41 < X <  4,20 Tinggi 26 57.8 

4,21 < X <  5,00 Sangat tinggi 14 31.1 

 Total 45 100,0 
      Sumber : lampiran 3 

 Tabel 4.8 menunjukkan  bahwa sebagian besar responden menyatakan 

bahwa partisipasi karyawan yang diterima responden pada kategori  tinggi. 

Jumlah responden yang menyatakan tinggi ada 26 orang atau 57,8 %. Kemudian 

yang menyatakan sangat tinggi ada 14 orang atau 31,1 %. Yang menyatakan 

sedang ada 3 orang atau 6,7 %. Sedangkan 1 orang menyatakan rendah dan 1 

orang menyatakan sangat rendah. Dari tabel ini menunjukkan bahwa sebagian 

besar responden merespon baik kesempatan karyawan untuk berpartisipasi dalam 

melakukan pekerjaannya.   

 Setelah diketahui jawaban responden untuk variabel partisipasi karyawan 

maka tahap selanjutnya adalah mengetahui jawaban responden pada masing – 

masing indikator. Berikut adalah tabel distribusi tanggapan responden atas 

indikator variabel partisipasi karyawan : 
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Tabel 4.9 

Distribusi Tanggapan Responden atas Indikator Variabel  
Partisipasi Karyawan (X2) 

 
Skor No  Pertanyaan 

1 2 3 4 5 
Mean Kategori

1 
 

Saya diberikan kesempatan untuk 
terlibat dalam proses pengambilan 
keputusan yang berkaitan dengan 
pekerjaan. 

1 1 6 30 7 3.91 Tinggi 

2 Saya diberikan kesempatan untuk 
menyumbangkan ide-ide kreatif 
dalam melaksanakan pekerjaan 

 
 
1

1 4 31 8 3.98 Tinggi 

3 Saya diberikan kesempatan untuk 
bertanggung jawab dalam 
penyelesaian suatu pekerjaan. 

 1 3 27 14 4.20 Tinggi 

 
Rata – rata variabel Partisipasi Karyawan 4.03 Tinggi 

Sumber : lampiran 3 

 Tabel 4.9 menunjukkan seluruh indikator variabel partisipasi karyawan 

termasuk kategori tinggi, dari seluruh indikator tersebut dapat dilihat indikator 

kesempatan yang diberikan perusahaan dalam penyelesaian pekerjaan mempunyai 

nilai paling tinggi. Secara keseluruhan tingkat kesesuaian variabel partisipasi 

karyawan termasuk kategori tinggi. 

 

4.2.2.3 Deskripsi Variabel Lingkungan Kerja 

Tanggapan responden atas seluruh indikator variabel lingkungan kerja 

terangkum dalam tabel 4.10 berikut ini : 
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Tabel 4.10 

Distribusi Tanggapan Responden Atas Variabel  Lingkungan Kerja (X3) 

Interval Kategori Frekuensi % 

1,00 < X < 1,80 Sangat rendah 0 0 

1,81 < X <  2,60 Rendah 0 0 

2,61 < X <  3,40 Sedang 14 31.1 

3,41 < X <  4,20 Tinggi 27 60.0 

4,21 < X <  5,00 Sangat tinggi 4 8.9 

 Total 45 100,0 
       Sumber : lampiran 3 

 
 Tabel 4.10 menunjukkan  bahwa sebagian besar responden menyatakan 

bahwa lingkungan kerja pada kategori  tinggi. Jumlah responden yang 

menyatakan tinggi ada 27 orang atau 60 %. Kemudian yang menyatakan sangat 

tinggi ada 4 orang atau 8,9 %, sisanya sebanyak 14 orang atau 31,1 % menyatakan 

sedang. Pada tabel ini diketahui bahwa tidak ada responden yang menyatakan 

rendah dan sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

merespon baik tentang lingkungan kerja yang ada dalam perusahaan. 

 Setelah diketahui jawaban responden untuk variabel lingkungan kerja 

maka tahap selanjutnya adalah mengetahui jawaban responden pada masing – 

masing indikator. Berikut adalah tabel distribusi tanggapan responden atas 

indikator variabel lingkungan kerja : 
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Tabel 4.11 

Distribusi Tanggapan Responden atas Indikator Variabel  
Lingkungan Kerja (X3) 

 
Skor No  Pertanyaan 

1 2 3 4 5
Mean Kategori 

1 Saya merasa penerangan di tempat 
saya bekerja sudah cukup baik. 

 
1 3 32 9 4.07 Tinggi 

2 Saya merasa suhu ruangan di 
tempat saya bekerja sudah cukup 
baik. 

 2 10 29 4 3.78 Tinggi 

3 Saya merasa di tempat saya 
bekerja jauh dari suara bising yang 
menganggu. 

3 21 2 15 4 3.04 Tinggi 

4 Saya merasa keamanan di tempat 
saya bekerja sudah cukup baik. 

  8 33 4 3.91 Tinggi 

5 Saya merasa di tempat saya 
bekerja terjaga kebersihannya 

 3 7 30 5 3.80 Tinggi 

6 Saya merasa rekan kerja saya 
sudah cukup baik 

 2 16 23 4 3.56 Tinggi 

 Rata – rata variabel Lingkungan Kerja 3.69 Tinggi 
Sumber : lampiran 3 

 Tabel 4.11 menunjukkan seluruh indikator variabel lingkungan kerja 

termasuk kategori tinggi, Dari seluruh indikator tersebut dapat dilihat indikator 

yang mempunyai nilai paling tinggi yaitu penerangan, hal ini disebabkan 

responden menilai bahwa penerangan yang ada di tempat mereka bekerja sudah 

baik. Sedangkan indikator yang dinilai paling rendah yaitu jauh dari suara bising 

hal ini disebabkan aktivitas yang tinggi pada divisi operasional menyebabkan 

suara yang bising yang timbul karena pengoperasian dari printer secara 

bersamaan, suara dering telepon serta beberapa karyawan menyalakan musik dan 

ruangan yang tidak cukup luas sehingga hal tersebut membuat responden tidak 

menilai tinggi untuk kategori suara bising. Tetapi secara keseluruhan tingkat 

kesesuaian variabel lingkungan kerja termasuk kategori tinggi. 
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4.2.2.4 Deskripsi Variabel Pengawasan 

Tanggapan responden atas seluruh indikator variabel pengawasan 

terangkum dalam tabel 4.12 berikut ini : 

Tabel 4.12 

Distribusi Tanggapan Responden atas Variabel Pengawasan  (X4) 

Interval Kategori Frekuensi % 

1,00 < X < 1,80 Sangat rendah 2 4.4 

1,81 < X <  2,60 Rendah 3 6.7 

2,61 < X <  3,40 Sedang 2 4.4 

3,41 < X <  4,20 Tinggi 28 62.2 

4,21 < X <  5,00 Sangat tinggi 10 22.2 

 Total 45 100,0 
    Sumber : lampiran 3 

 
 Tabel 4.12 menunjukkan  bahwa sebagian besar responden menyatakan 

bahwa pengawasan yang diterima responden, dirasakan responden pada kategori  

tinggi. Jumlah responden yang menyatakan tinggi ada 28 orang atau 62.2 %. 

Kemudian yang menyatakan sangat tinggi ada 10 orang atau 22.2 %, yang 

menyatakan sedang ada 2  orang atau 4.4 %, yang menyatakan rendah 3 orang 

atau 6.7% dan yang menyatakan sangat rendah ada 2 orang atau 4.4%.  

 Setelah diketahui jawaban responden untuk variabel lingkungan kerja 

maka tahap selanjutnya adalah mengetahui jawaban responden pada masing – 

masing indikator. Berikut adalah tabel distribusi tanggapan responden atas 

indikator variabel pengawasan : 
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Tabel 4.13 

Distribusi Tanggapan Responden atas Indikator Variabel  Pengawasan  (X4) 

Skor No Pertanyaan 
1 2 3 4 5 

Mean Kategori 

1 Pengawas saya selalu bersifat 
adil dan objektif terhadap 
bawahannya 

2 3 5 29 6 3.76 Tinggi 

2 Saya merasa pengawas saya 
mampu membimbing dan 
memberikan pengarahan 
dalam pelaksanaan suatu 
pekerjaan. 

1 2 7 28 7 3.84 Tinggi 

3 Saya merasa pengawas saya 
memberikan kesempatan 
kepada bawahannya untuk 
berpartisipasi dalam 
pengambilan keputusan 
terutama yang menyangkut 
pekerjaan yang dilakukan. 

2 3 4 27 9 3.84 Tinggi 

4 Pengawas saya selalu 
memberi bantuan dan 
dukungan kepada 
bawahannya dalam 
penyelesaian suatu pekerjaan. 

1 2 7 27 8 3.87 Tinggi 

 Rata – rata variabel Pengawasan 
3.83 Tinggi  

Sumber : Lampiran 3 

 Tabel 4.13 menunjukkan seluruh indikator variabel pengawasan termasuk 

kategori tinggi, Dari seluruh indikator tersebut dapat dilihat indikator yang 

mempunyai nilai paling tinggi yaitu bantuan dan dukungan yang diberikan oleh 

pengawas dalam penyelesaiaan suatu pekerjaan. Dan secara keseluruhan tingkat 

kesesuaian variabel pengawasan termasuk kategori tinggi. 
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4.2.2.5 Deskripsi Variabel Pengakuan dan Manfaat 

Tanggapan responden atas seluruh indikator variabel pengakuan dan 

manfaat terangkum dalam tabel 4.14 berikut ini : 

Tabel 4.14 

Distribusi Tanggapan Responden atas Variabel  
Pengakuan dan Manfaat  (X4) 

 

Interval Kategori Frekuensi % 

1,00 < X < 1,80 Sangat rendah 0 0 

1,81 < X <  2,60 Rendah 2 4.4 

2,61 < X <  3,40 Sedang 7 15.6 

3,41 < X <  4,20 Tinggi 20 44.4 

4,21 < X <  5,00 Sangat tinggi 16 35.6 

 Total 45 100,0 
     Sumber : lampiran 3 

Tabel 4.14 menunjukkan  bahwa sebagian besar responden menyatakan 

bahwa pengakuan dan manfaat yang diterima responden pada kategori tinggi. 

Jumlah responden yang menyatakan tinggi ada 20 orang atau 44.4 %. Kemudian 

yang menyatakan sangat tinggi ada 16 orang atau 35.6 %, yang menyatakan 

sedang ada 7 orang atau 15.6 % sedangkan yang menyatakan rendah ada 2 orang 

atau 4.4%. Pada tabel ini juga diketahui bahwa sebagian besar responden  

menyatakan tinggi dan sangat tinggi, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden merespon baik pengakuan dan manfaat yang diberikan oleh 

perusahaan.  
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Setelah diketahui jawaban responden untuk variabel pengakuan dan 

manfaat maka tahap selanjutnya adalah mengetahui jawaban responden pada 

masing – masing indikator. Berikut adalah tabel distribusi tanggapan responden 

atas indikator variabel pengakuan dan manfaat : 

 

Tabel 4.15 

Distribusi Tanggapan Responden atas Indikator Variabel  
Pengakuan dan Manfaat  (X4) 

 
Skor No Pertanyaan 

1 2 3 4 5 
Mean Kategori 

1 Atasan saya selalu memberikan 
pujian apabila saya dapat 
menyelesaikan pekerjaan 
dengan baik. 

1 5 14 20 5 3.51 Tinggi 

2 Perusahaan memberikan 
pengakuan terhadap masa kerja 
saya dalam perusahaan 

 

2
4 14 22 3 3.44 Tinggi 

3 Perusahaan memberikan 
manfaat kepada saya berupa 
asuransi kesehatan dan 
asuransi jiwa 

 

 4 25 16 4.27 
Sangat 
tinggi 

4 Saya mendapatkan manfaat 
dari perusahaan berupa 
tunjangan cuti. 

 
 3 25 17 4.31 

Sangat 
tinggi 

 Rata – rata variabel Pengakuan dan Manfaat 
3.88 Tinggi 

Sumber : lampiran 3 

 Tabel 4.15 menunjukkan seluruh indikator variabel pengakuan dan 

manfaat termasuk kategori tinggi, dari seluruh indikator tersebut dapat dilihat 

indikator yang mempunyai nilai paling tinggi yaitu manfaat yang diberikan oleh 

perusahaan berupa tunjangan cuti. Secara keseluruhan tingkat kesesuaian variabel 

pengakuan dan manfaat termasuk kategori sangat tinggi. 
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4.2.2.6 Deskripsi Variabel Komitmen Organisasi ( Y ) 

Tanggapan responden atas variabel komitmen organisasi terangkum dalam 

tabel 4.16 berikut ini : 

Tabel 4.16 

Distribusi Tanggapan Responden atas Variabel  
Komitmen Organisasi (Y) 

 

Interval Kategori Frekuensi % 

1,00 < X < 1,80 Sangat rendah 0 0 

1,81 < X <  2,60 Rendah 1 2.2 

2,61 < X <  3,40 Sedang 6 13.3 

3,41 < X <  4,20 Tinggi 28 62.2 

4,21 < X <  5,00 Sangat tinggi 10 22.2 

 Total 45 100,0 
    Sumber : lampiran 3 

Tabel 4.16 menunjukkan  bahwa sebagian besar responden menyatakan 

bahwa komitmen organisasi  yang dirasakan responden pada kategori  tinggi. 

Jumlah responden yang menyatakan tinggi ada 28 orang atau 62,2 %. Kemudian 

yang menyatakan sangat tinggi ada 10 orang atau 22,2 %. Yang menyatakan 

sedang ada 6 orang atau 13,3 % dan yang menyatakan rendah ada 1 orang atau 

2.2%. Pada tabel ini juga diketahui bahwa tidak ada responden yang menyatakan 

rendah dan sangat rendah hal ini menunjukkan bahwa karyawan mempunyai 

komitmen organisasional yang tinggi.  

Setelah diketahui jawaban responden untuk variabel komitmen organisasi 

maka tahap selanjutnya adalah mengetahui jawaban responden pada masing – 
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masing indikator. Berikut adalah tabel distribusi tanggapan responden atas 

indikator variabel komitmen organisasi : 

Tabel 4.17 

Distribusi Tanggapan Responden atas Indikator Variabel  
Komitmen Organisasi (Y) 

 
Skor No Pertanyaan 

1 2 3 4 5 
Mean Kategori

1 Saya percaya dan menerima 
tujuan dan nilai-nilai 
organisasi 
 

1 
1 3 31 9 4.02 Tinggi 

2 Saya mempunyai kemauan 
kuat untuk bekerja demi 
organisasi 
 

 
 8 30 7 3.98 Tinggi 

3 Saya mempunyai keinginan 
kuat untuk tetap menjadi 
anggota organisasi 
 

 

2 14 21 8 3.78 Tinggi 

4 Saya menyesuaikan sikap dan 
tingkah laku pribadi dengan 
kebutuhan, prioritas, visi dan 
nilai organisasi 
 

 

1 10 24 10 3.96 Tinggi 

5 Saya merasa bangga menjadi 
anggota organisasi 
 

 
 7 28 10 4.07 Tinggi 

 Rata – rata variabel Komitmen Organisasi 3.96 Tinggi 
Sumber : lampiran 3 

 Tabel 4.17 menunjukkan seluruh indikator variabel komitmen organisasi 

termasuk kategori tinggi. Dari seluruh indikator tersebut dapat dilihat indikator 

yang mempunyai nilai paling tinggi yaitu kemauan kuat untuk bekerja demi 

organisasi. Secara keseluruhan tingkat kesesuaian variabel komitmen organisasi 

termasuk kategori tinggi. 
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4.3 Analisis Validitas dan Reliabilitas 

4.3.1  Uji Validitas 

 Menurut Arikunto (1998:160) validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen. Suatu 

instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas tinggi sedangkan instrumen 

yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah. Dalam penelitian ini untuk 

mengetahui validitas instrumen dengan menggunakan rumus korelasi Product 

Moment Pearson.  

 Uji validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur yang digunakan 

dapat mengukur apa yang ingin diukur. Pengujian validitas dilakukan dengan 

bantuan program SPSS versi 11.5, pada kolom corrected item- total correlation (r 

hasil). Jika r hasil lebih besar dari r tabel, maka butir atau variabel tersebut valid 

(Santoso, 2000: 277). Atau Item yang dikatakan konsisten secara internal bila 

item memiliki korelasi dengan skor total 0,3. nilai dari masing-masing item 

kemudian dibandingkan dengan nilai standar 0,3. bila lebih besar dari 0,3 maka 

suatu pernyataan dikatakan valid. sebaliknya jika bernilai lebih kecil, maka suatu 

pernyataan dianggap tidak valid dan tidak dapat dilanjutkan untuk proses 

selanjutnya (Solimun, 2005). Berikut ini tabel hasil uji validitas : 
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Tabel 4.18 
 

Hasil Uji Validitas 

Variabel Indikator Corrected item total 
corelation (r)

Keterangan 

Pengembangan 
karyawan 

X1.1 
X1.2 
X1.3 

 

0.7198 
0.7952 
0.6970 

 

Valid 
Valid 
Valid 

 

Partisipasi 
karyawan 

X2.1 
X2.2 
X2.3  

 

0.7454 
0.8751 
0.5401 

Valid 
Valid 
Valid 

Lingkungan 
kerja 

X3.1 
X3.2 
X3.3 
X3.4 
X3.5 
X3.6 

0.4133 
0.3836 
0.6062 
0.5926 
0.6158 
0.3488 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

Pengawasan 

X4.1 
X4.2 
X4.3 
X4.4 

0.9136 
0.9074 
0.8941 
0.8426 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

Pengakuan dan 
Manfaat 

X5.1 
X5.2 
X5.3 
X5.4 

0.6286 
0.5263 
0.5963 
0.4151 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

Komitmen 
Organisasi 

Y1.1 
Y1.2 
Y1.3 
Y1.4 
Y1.5 

0.7258 
0.7524 
0.7559 
0.6665 
0.7125 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

Sumber : lampiran 4 

Tabel 4.18 diatas menunjukkan bahwa seluruh indikator mempunyai nilai 

corrected item- total correlation (r hasil) lebih besar dari r standar yaitu 0,3 

sehingga seluruh item dinyatakan valid. Dari hasil ini baik pada variabel bebas 

dan variabel terikat valid sehingga dapat dilanjutkan pada pengujian selanjutnya. 
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4.3.2 Uji Reliabilitas 

Menurut pendapat Arikunto (1998:170) reliabilitas adalah instrumen ysng 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena 

instrumen itu sudah baik. Instrumen yang reliable berarti instrumen tersebut 

cukup baik sehingga mampu mengungkap data yang bisa dipercaya. Dalam 

penelitian ini untuk mengukur reliabilitas instrumen digunakan rumus Spearman-

Brown. Uji Reliabilitas menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat 

diandalkan dalam mendapatkan data penelitian, baik pada waktu sekarang 

maupun yang akan datang. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan bantuan 

program SPSS versi 11.5, dengan uji statistik Cronbach Alpha (α). Suatu variabel 

dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0.6 

(Ghozali, 2005: 42). Berikut ini tabel hasil uji reliabilitas : 

Tabel 4.19 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Koefisien Alpha Keterangan 

Pengembangan karyawan 0.8597 
Reliabel 

Partisipasi karyawan 0.8440 Reliabel 
Lingkungan kerja 0.7343 Reliabel 

Pengawasan 0.9531 Reliabel 
Pengakuan dan Manfaat 0.7330 Reliabel 
Komitmen Organisasi 0.8808 Reliabel 

Sumber : Lampiran 4 

Tabel 4.19 diatas menunjukkan bahwa seluruh indikator mempunyai nilai 

koefisien alpha / Cronbach Alpha lebih besar dari 0,6 sehingga seluruh item 

dinyatakan reliabel. Dari hasil ini baik pada variabel bebas dan variabel terikat 

reliabel sehingga dapat dilanjutkan pada pengujian selanjutnya. 
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4.3.3 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi lnier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh 

masing-masing variabel bebas X1, X2, X3, X4, X5 terhadap variabel terikat (Y) 

baik secara serempak / bersama maupun parsial. Dari data yang telah 

dikumpulkan, dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 11.5, maka 

diperoleh hasil olahan sebagai berikut : 

Tabel 4.20 

Analisis Regresi Linier Berganda 

Variabel Koef. Reg t hitung Signifikan 

Konstanta  0.324 1.102 0.277 
Pengembangan 
karyawan ( X1) 

0.255 3.951 0.000 

Partisipasi karyawan 
(X2) 

0.162 2.731 0.009 

Lingkungan kerja 
(X3) 

0.191 2.782 0.008 

Pengawasan (X4) 0.119 2.083 0.044 
Pengakuan dan 
Manfaat (X5) 

0.166 2.507 0.016 

Koefisien determinasi (R2) 0.844 
Koefisien Korelasi (R) 0.919 

F Hitung  42.161  
Signifikansi 0.000 

Sumber : lampiran 5 
 
 
 
 
4.3.4 Koefisien Determinasi dan Koefisien Korelasi Berganda 

4.3.4.1 Koefisien Determinasi 

 Kemampuan variabel bebas dalam menerangkan atau menjelaskan 

perubahan variabel terikat dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi berganda 

(R²). Nilai koefisien determinasi adalah di antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil 
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berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variasi-variabel 

terikat amat terbatas. Nilai R2 yang mendekati satu berarti variabel-variabel bebas 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi atau 

menjelaskan perubahan variabel terikat.  

Nilai  dari koefisien determinasi dari hasil perhitungan pada tabel 4.20  

adalah 0,844 yang berarti bahwa sebesar 84 % komitmen organisasi (variabel 

terikat) mampu dijelaskan oleh variabel bebas yang dimasukkan dalam model 

yaitu faktor-faktor kualitas kehidupan kerja yang meliputi pengembangan 

karyawan, partisipasi karyawan, lingkungan kerja, pengawasan dan pengakuan 

dan manfaat, sedangkan 16 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan 

dalam model. 

 

4.3.4.2 Koefisien Korelasi Berganda 

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda pada tabel 4.20 diperoleh nilai 

koefisien korelasi berganda atau Multiple (R) sebesar 0.919. Koefisien ini 

menunjukkan tingkat hubungan atau korelasi variabel terikat (Y) komitmen 

organisasi, terhadap variabel-variabel bebas (X) yaitu faktor-faktor kualitas 

kehidupan kerja yang meliputi pengembangan karyawan, partisipasi karyawan, 

lingkungan kerja, pengawasan dan pengakuan dan manfaat. Nilai R yang sangat 

tinggi, yaitu sebesar 0.919 menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat 

antara semua varibel bebas yaitu faktor-faktor kualitas kehidupan kerja yang 

meliputi pengembangan karyawan (X1), partisipasi karyawan (X2), lingkungan 
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kerja (X3), pengawasan (X4) dan pengakuan dan manfaat (X5)  dengan  variabel 

terikat komitmen organisasi(Y). 

 4.3.3.3. Koefisien Regresi 

Berdasarkan  tabel 4.20 diatas, maka persamaan regresi yang dapat dibuat 

adalah sebagai berikut : 

 Y =  +  X1 +  X2 +  X3 +  X4 +   X5 

Dimana :  Y = Komitmen Organisasi 

  X1 = Pengembangan Karyawan 

  X2 = Partisipasi Karyawan 

  X3 = Lingkungan Kerja 

X4 = Pengawasan 

  X5 = Pengakuan dan Manfaat 

Koefisien regresi yang  bertanda positif menunjukkan perubahan yang 

searah antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Penjelasan untuk persamaan 

tersebut adalah: 

1. Koefisien regresi pengembangan karyawan (X1) sebesar 0.255, berarti jika 

variabel bebas yaitu pengembangan karyawan ditingkatkan dan variabel 

lain dalam keadaan konstan maka akan meningkatkan komitmen 

organisasi dengan koefisien regresi sebesar 0,255. 

2. Koefisien regresi partisipasi karyawan (X2) sebesar 0.162, berarti jika 

variabel bebas yaitu partisipasi karyawan ditingkatkan dan variabel lain 

dalam keadaan konstan maka akan meningkatkan komitmen organisasi 

dengan koefisien regresi sebesar 0,162. 
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3. Koefisien regresi lingkungan kerja (X3) sebesar 0.191, berarti jika variabel 

bebas yaitu lingkungan kerja ditingkatkan dan variabel lain dalam keadaan 

konstan maka akan meningkatkan komitmen organisai dengan koefisien 

regresi sebesar 0.191. 

4. Koefisien regresi pengawasan (X4) sebesar 0.119, berarti jika variabel 

bebas yaitu pengawasan ditingkatkan dan variabel lain dalam keadaan 

konstan maka akan meningkatkan komitmen organisasi dengan koefisien 

regresi sebesar 0.119. 

5. Koefisien regresi pengakuan dan manfaat (X5) sebesar 0.166, berarti jika 

variabel bebas yaitu pengakuan dan manfaat ditingkatkan dan variabel lain 

dalam keadaan konstan maka akan meningkatkan komitmen organisasi 

dengan koefisien regresi sebesar 0.166. 

 

4.3.5 Pengujian Hipotesis 

4.3.5.1 Pengujian Hipotesis Koefisien Regresi secara bersama (Uji F) 

  Hipotesis pertama penelitian menyatakan “Ada pengaruh secara bersama-

sama yang signifikan faktor-faktor kualitas kehidupan kerja yang meliputi 

pengembangan karyawan, partisipasi karyawan, lingkungan kerja, pengawasan 

dan pengakuan dan manfaat secara bersama-sama terhadap komitmen 

organisasional karyawan Bank “X” Divisi Operasional Regional Surabaya. 

 Pada penelitian ini untuk menguji kebenaran hipotesis tersebut dilakukan 

Uji F dengan bantuan program SPSS versi 11.5 . Dasar penerimaan dan penolakan 

hipotesis Uji F yaitu dengan tingkat signifikansi .  
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Formulasi hipotesis statistik pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

H0 : 1, 2, 3, 4, 5 = 0 ; berarti variabel bebas (X1, X2, X3, X4, X5) 

meliputi pengembangan karyawan (X1), partisipasi karyawan (X2), lingkungan 

kerja (X3), pengawasan (X4) dan pengakuan dan manfaat (X5) secara bersama-

sama mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap variabel terikat (Y).  

H1 : 1, 2, 3, 4, 5  0 ; berarti variabel bebas (X1, X2, X3, X4, X5) 

meliputi pengembangan karyawan (X1), partisipasi karyawan (X2), lingkungan 

kerja (X3), pengawasan (X4) dan pengakuan dan manfaat (X5) secara bersama-

sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (Y).  

Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis :  

1. Jika signifikansi F < 0,05 maka ada pengaruh secara bersama-sama yang 

signifikan faktor-faktor kualitas kehidupan kerja meliputi pengembangan 

karyawan (X1), partisipasi karyawan (X2), lingkungan kerja (X3), 

pengawasan (X4) dan pengakuan dan manfaat (X5) terhadap komitmen 

organisasional karyawan Bank ”X” Divisi Operasional Regional Surabaya, 

sehingga Ha diterima kebenarannya  

2. Jika signifikansi > 0,05 maka tidak ada pengaruh secara bersama-sama 

yang signifikan faktor-faktor kualitas kehidupan kerja meliputi 

pengembangan karyawan (X1), partisipasi karyawan (X2), lingkungan 

kerja (X3), pengawasan (X4) dan pengakuan dan manfaat (X5) terhadap 

komitmen organisasional karyawan Bank ”X” Divisi Operasional 

Regional Surabaya, sehingga Ho diterima kebenarannya. 
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Berdasarkan data hasil regresi pada tabel 4.21 diketahui bahwa Nilai F 

hasil regresi adalah sebesar 42.161, dengan nilai signifikasi (Sig) sebesar 0,000. 

Nilai signifikansi ini lebih kecil atau kurang dari 0,05 jadi Ha diterima, sehingga 

ada pengaruh secara bersama-sama yang signifikan faktor-faktor kualitas 

kehidupan kerja meliputi pengembangan karyawan (X1), partisipasi karyawan 

(X2), lingkungan kerja (X3), pengawasan (X4) dan pengakuan dan manfaat (X5) 

terhadap komitmen organisasional karyawan Divisi Operasional Regional 

Surabaya Bank “X”. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan 

“Terdapat pengaruh secara bersama-sama yang signifikan faktor-faktor kualitas 

kehidupan kerja meliputi pengembangan karyawan (X1), partisipasi karyawan 

(X2), lingkungan kerja (X3), pengawasan (X4) dan pengakuan dan manfaat (X5) 

terhadap komitmen organisasional karyawan Bank ”X” Divisi Operasional 

Regional Surabaya diterima kebenarannya.  

 

4.3.5.2 Pengujian Hipotesis Koefisien Regresi secara parsial (Uji t) 

 Setelah diketahui adanya pengaruh secara bersama-sama, langkah 

selanjutnya adalah mengetahui pengaruh secara parsial. . Uji t dilakukan untuk 

mengetahui tingkat signifikasi variabel bebas terhadap variabel terkait secara 

parsial. Pada penelitian ini untuk mengetahui pengaruh secara parcial variable 

bebas terhadap variable terikat dilakukan uji t dengan bantuan program SPSS 

versi 11.5. 
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 Formulasi hipotesis statistik secara parsial pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

 H0 : bi = 0, variabel bebas (X1, X2, X3, X4, X5) meliputi pengembangan 

karyawan (X1), partisipasi karyawan (X2), lingkungan kerja (X3), pengawasan 

(X4) dan pengakuan dan manfaat (X5) secara parsial mempunyai pengaruh yang 

tidak signifikan terhadap variabel terikat (Y). 

 H1 : bi  0, variabel bebas (X1, X2, X3, X4, X5) meliputi pengembangan 

karyawan (X1), partisipasi karyawan (X2), lingkungan kerja (X3), pengawasan 

(X4) dan pengakuan dan manfaat (X5) secara parsial mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel terikat (Y). 

Dimana bi adalah koefisien untuk masing – masing variabel bebas. 

Kreteria penerimaan dan penolakan hipotesis :  

1. Jika t hitung > t tabel maka faktor-faktor kualitas kehidupan kerja meliputi 

pengembangan karyawan (X1), partisipasi karyawan (X2), lingkungan 

kerja (X3), pengawasan (X4) dan pengakuan dan manfaat (X5) 

berpengaruh secara parsial terhadap komitmen organisasi karyawan .  

2. Jika t hitung < t tabel maka faktor-faktor kualitas kehidupan kerja meliputi 

pengembangan karyawan (X1), partisipasi karyawan (X2), lingkungan 

kerja (X3), pengawasan (X4) dan pengakuan dan manfaat (X5) tidak 

berpengaruh secara parsial terhadap komitmen organisasi karyawan.  

Dari data yang telah dikumpulkan, dengan menggunakan bantuan program SPSS 

versi 11.5, maka diperoleh hasil uji t sebagai berikut : 
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Tabel 4.21 

Hasil Uji Regresi Secara Parsial (Uji t) 

Variabel t  Tingkat signifikansi 
Pengembangan 
karyawan ( X1) 

3.951 0.000 

Partisipasi  
karyawan (X2) 

2.731 0.009 

Lingkungan kerja (X3) 2.782 0.008 
Pengawasan (X4) 2.083 0.044 

Pengakuan  
dan Manfaat (X5) 

2.507 0.016 

Sumber : lampiran 5 

Berdasarkan data hasil regresi pada tabel 4.21 diketahui bahwa dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Variabel pengembangan karyawan (X1) 

Nilai uji t untuk variabel pengembangan karyawan (X1) adalah sebesar 3.951 

dengan tingkat signifikasi 0.000. Nilai signifikasi ini lebih lebih kecil dari 0.05, 

maka dapat dinyatakan ada pengaruh secara parsial variabel pengembangan 

karyawan (X1) terhadap komitmen organisasi karyawan (Y). 

2. Variabel partisipasi karyawan (X2) 

Nilai uji t untuk variabel partisipasi karyawan (X2) adalah sebesar 2.731 

dengan tingkat signifikasi 0.009. Nilai signifikasi ini lebih lebih kecil dari 0.05, 

maka dapat dinyatakan ada pengaruh secara parsial variabel partisipasi 

karyawan (X2) terhadap komitmen organisasi karyawan (Y).  

3. Variabel lingkungan kerja (X3) 

Nilai uji t untuk variabel lingkungan kerja (X3) adalah sebesar 2.782 dengan 

tingkat signifikasi 0.008. Nilai signifikasi ini lebih lebih kecil dari 0.05, maka 
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dapat dinyatakan ada pengaruh secara parsial variabel lingkungan kerja (X3) 

terhadap komitmen organisasi karyawan (Y). 

4. Variabel pengawasan (X4) 

Nilai uji t untuk variabel pengawasan (X4) adalah sebesar 2.083 dengan tingkat 

signifikasi 0.044. Nilai signifikasi ini lebih lebih kecil dari 0.05, maka dapat 

dinyatakan ada pengaruh secara parsial variabel pengawasan (X4) terhadap 

komitmen organisasi karyawan (Y). 

5. Variabel pengakuan dan manfaat (X5) 

Nilai uji t untuk variabel pengakuan dan manfaat (X5) adalah sebesar 2.507 

dengan tingkat signifikasi 0.016. Nilai signifikasi ini lebih lebih kecil dari 0.05, 

maka dapat dinyatakan ada pengaruh secara parsial variabel pengakuan dan 

manfaat (X5) terhadap komitmen organisasi karyawan (Y). 

 

4.3.5.3 Pengujian Hipotesis Kedua, Variabel Berpengaruh Dominan  

 Setelah diketahui pengaruh secara parsial maka selanjutnya dilakukan 

analisa variabel yang berpengaruh dominan. Untuk mengetahui variabel yang 

berpengaruh dominan atau tidak adalah dengan menggunakan nilai beta. Berikut 

adalah tabel hasil dari perhitungan nilai beta : 
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Tabel 4.22 

Perhitungan Nilai Beta 

Variabel Beta 
Pengembangan  
karyawan ( X1) 

0.324 

Partisipasi  
karyawan (X2) 

0.229 

Lingkungan kerja (X3) 0.201 
Pengawasan (X4) 0.201 

Pengakuan  
dan Manfaat (X5) 

0.238 

      Sumber : lampiran 5 

 

Dari tabel 4.22 diatas dari nilai beta menunjukkan bahwa untuk variabel 

pengembangan karyawan merupakan variabel yang berpengaruh dominan dengan 

nilai beta terbesar yaitu 0,324. Hal ini berarti Hipotesis kedua yang menyatakan 

variabel pengembangan karyawan mempunyai pengaruh yang dominan terhadap 

komitmen organisasi karyawan divisi operasional regional Surabaya Bank “X” 

terbukti kebenarannya. 

 

4.3.6 Pengujian Asumsi Regresi 

4.3.6.1 Pengujian Multikolineritas 

Multikolinearitas dapat dideteksi dengan menghitung korelasi ganda dan 

membandingkannya dengan koefisien korelasi variabel bebas. Uji 

multikolinearitas dengan bantuan SPSS dilakukan dengan uji regresi, dengan 

patokan nilai Variance Inflation Factor (VIF). Multikolinearitas terjadi apabila 

nilai VIF ≥ 10. hasil pengujian multikolinearitas dalam penelitian ini ditunjukkan 

dalam tabel berikut ini : 
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Tabel 4.23 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel Nilai VIF Keterangan 
Pengembangan  
karyawan ( X1) 

1.676 
Tidak terjadi multikolinieritas 

Partisipasi  
karyawan (X2) 

2.118 
Tidak terjadi multikolinieritas 

Lingkungan kerja 
(X3) 

1.404 
Tidak terjadi multikolinieritas 

Pengawasan (X4) 2.601 Tidak terjadi multikolinieritas 
Pengakuan  

dan Manfaat (X5) 
2.386 

Tidak terjadi multikolinieritas 

Sumber : lampiran 5 

Berdasarkan tabel 4.23 diatas diketahui bahwa semua variabel bebas 

mempunyai nilai VIF < 10. Hal ini dapat disimpulkan  bahwa pada model regresi 

tidak terjadi Multikolinearitas. 

 

4.3.6.2 Pengujian Heterodastisitas 

Pengujian gejala heterokedastisitas dilakukan untuk mengetahui ada 

tidaknya hubungan antara variabel pengganggu dengan variabel bebasnya. Jika 

terjadi gejala homokedastisitas pada model yang digunakan, berarti tidak terjadi 

hubungan antara variabel pengganggu dengan variabel bebas, sehingga variabel 

tergantung benar-benar hanya dijelaskan oleh variabel bebasnya. 

Gejala heterokedastisitas ini diketahui dengan menggunakan analisis Rank 

Spearman. Jika nilai signifikansi pada hasil korelasi lebih besar dari 0.05 (p > 

0.05) maka dapat dikatakan item bebas dari gejala heterokedastisitas atau terjadi 

homokedastis. hasil pengujian heterokedastisitas dalam penelitian ini ditunjukkan 

dalam tabel berikut ini : 
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Tabel 4.24 

Hasil Uji Heterokedastisitas 

Variabel Koef. Rank Spearman Signifikansi Keterangan 
Pengembangan  
karyawan ( X1) 

-0.084 0.581 Homoskedastis 

Partisipasi  
karyawan (X2) 

-0.013 0.930 
Homoskedastis 

Lingkungan 
kerja (X3) 

0.092 0.548 
Homoskedastis 

Pengawasan 
(X4) 

-0.013 0.930 
Homoskedastis 

Pengakuan  
dan Manfaat 

(X5) 
-0.034 0.822 

Homoskedastis 

Sumber : Lampiran 5 

Dari hasil uji heterokedastisitas pada tabel 4.24 diatas dapat dilihat bahwa 

nilai signifikasi untuk semua variabel lebih besar dari 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa terjadi gejala homoskedastis atau tidak terjadi hubungan 

antara variabel pengganggu dengan variabel bebas atau tidak terjadi gejala 

heterokedastisitas, sehingga variabel tergantung benar-benar hanya dijelaskan 

oleh variabel bebas. 

 

4.4 Pembahasan 

4.4.1 Pengaruh secara bersama-sama Kualitas Kehidupan Kerja terhadap 

Komitmen Organisasi Karyawan 

Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh secara bersama-sama kualitas 

kehidupan kerja terhadap komitmen organisasi karyawan. Hal ini dapat dilihat 

pada nilai F hasil regresi adalah sebesar 42.161, dengan nilai signifikasi (Sig) 

sebesar 0,000. Dan nilai keofisien determinasi dari hasil pengolahan data yaitu 
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0.844 yang berarti bahwa sebesar 84 % komitmen organisasi (variabel terikat) 

mampu dijelaskan oleh variabel bebas yang dimasukkan dalam model yaitu 

faktor-faktor kualitas kehidupan kerja yang meliputi pengembangan karyawan, 

partisipasi karyawan, lingkungan kerja, pengawasan dan pengakuan dan manfaat 

dari secara bersama-sama, sedangkan 16 % dijelaskan oleh variabel lain yang 

tidak dimasukkan dalam model. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

kualitas kehidupan kerja mempunyai peranan penting dalam hubungannya dengan 

komitmen organisasi karyawan, seperti yang dikemukakan oleh pendapat 

Greenberg and Baron (2003: 613) mengenai pengaruh kualitas kehidupan kerja 

terhadap komitmen organisasi yaitu terdapat tiga keuntungan yang dapat 

diperoleh dari penerapan kualitas kehidupan kerja yaitu pertama, keuntungan yang 

langsung dapat dicapai yaitu meningkatkan kepuasan kerja dan komitmen 

terhadap organisasional, kedua, meningkatkan produktifitas dan ketiga, yaitu 

meningkatkan efektifitas organisasi (misalnya profitabilitas, pencapaian tujuan 

organisasi). 

Oleh karena itu untuk menghadapi meningkatnya persaingan perusahaan 

perlu memperhatikan kualitas kehidupan kerja yaitu dengan mengupayakan 

kehidupan kerja yang berkualitas sehingga karyawan diharapkan dapat mencapai 

kinerja yang unggul, produktivitas yang tinggi dan bisa mencapai kepuasan diri 

dalam lingkungan kerja, karena dengan cara ini perusahaan dapat 

mempertahankan SDMnya, seperti yang diungkapkan  Mejia,  Balkin dan Cardy  

(2001:19)  menyatakan bahwa karyawan lebih suka untuk memilih dan tetap 

berada pada perusahaan yang mempunyai atau memberikan kualitas kehidupan 
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kerja yang tinggi. Serta perusahaan dapat menjadikan kualitas kehidupan kerja 

sebagai salah satu cara untuk memelihara, menarik dan mempertahankan sumber 

daya manusia yang  dimiliki. Karena dengan kualitas kehidupan kerja yang baik 

maka akan menciptakan komitmen karyawan terhadap organisasi. 

 

4.4.2 Pengaruh Variabel Pengembangan Karyawan secara parsial terhadap 

Komitmen Organisasi Karyawan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengembangan karyawan 

secara parsial mempunyai pengaruh terhadap komitmen organisasi. Hal ini dapat 

dilihat dari hasil uji t, nilai uji t untuk variabel pengembangan karyawan (X1) 

adalah sebesar 3.951 dengan tingkat signifikasi 0.000. Nilai signifikasi ini lebih 

lebih kecil dari 0.05, maka dapat dinyatakan ada pengaruh secara parsial variabel 

pengembangan karyawan (X1) terhadap komitmen organisasi karyawan (Y) serta 

pengembangan karyawan merupakan faktor yang mempunyai pengaruh dominan 

terhadap komitmen organisasi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

pengembangan karyawan harus terus ditingkatkan dalam usaha perusahaan untuk 

meningkatkan komitmen karyawan serta salah satu cara untuk menghadapi 

persaingan yang semakin ketat terutama untuk memiliki dan mempertahankan 

karyawan yang potensial dalam perusahaan. Dengan program pelatihan, 

pendidikan formal yang diberikan perusahaan maka diharapkan karyawan akan 

selalu dapat  meningkatkan kemampuan dan memberikan kesempatan karyawan 

untuk selalu berkembang, hal itu merupakan perhatian perusahaan dalam 

memenuhi salah satu kebutuhan dari karyawan yaitu pertumbuhan dan 
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penkembangan dan hal tersebut diharapkan dapat menarik sumber daya manusia 

yang potensial, mempertahankan dan memelihara karyawan-karyawan yang 

terbaik. Seperti yang dikemukakan oleh Noe (2005:267) Pengembangan karyawan 

adalah suatu komponen perlu dari suatu usaha perusahaan untuk meningkatkan 

mutu, untuk mempertahankan karyawan kunci, untuk menghadapi tantangan dari 

perubahan sosial dan kompetisi global dan untuk bisa bekerjasama dengan 

kemajuan teknologi dan perubahan di dalam bentuk pekerjaan.  

 

4.4.3 Pengaruh Variabel Partisipasi Karyawan secara parsial terhadap 

Komitmen Organisasi Karyawan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel partisipasi karyawan secara 

parsial mempunyai pengaruh terhadap komitmen organisasi. Hal ini dapat dilihat 

dari hasil uji t, nilai uji t untuk variabel partisipasi karyawan (X2) adalah sebesar 

2.731 dengan tingkat signifikasi 0.009. Nilai signifikasi ini lebih lebih kecil dari 

0,05, maka dapat dinyatakan ada pengaruh secara parsial variabel partisipasi 

karyawan (X2) terhadap komitmen organisasi karyawan (Y). Dari hasil penelitian 

dapat disimpulkan bahwa partisipasi karyawan dapat mempengaruhi komitmen 

karyawan terhadap organisasi karena dengan memberikan kesempatan karyawan 

untuk berpartisipasi dalam suatu pekerjaan maka karyawan tersebut merasa 

dipercaya dan diberi tanggungjawab dalam menyelesaikan suatu pekerjaan maka 

karywan tersebut akan melakukan yang terbaik dalam menyelesaikan 

pekerjaannya. Seperti pendapat yang dikemukan oleh Robbins (2003:194) bahwa 

keterlibatan karyawan atau partisipasi adalah proses partisipasif yang 
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menggunakan seluruh kapasitas karyawan dan dirancang untuk mendorong 

peningkatan komitmen bagi kesuksesan organisasi. Jadi yang perlu digaris bawahi 

adalah dengan menyertakan atau melibatkan karyawan didalam proses 

pengambilan keputusan dapat mempengaruhi mereka dan dengan meningkatkan 

otonomi mereka dan kendali atas kehidupan kerja mereka, maka karyawan akan 

menjadi lebih termotivasi, lebih merasa terikat dengan organisasi, lebih produktif 

dan lebih puas dengan pekerjaan mereka 

 

4.4.4 Pengaruh Variabel Lingkungan Kerja secara parsial terhadap 

Komitmen Organisasi Karyawan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel lingkungan kerja secara 

parsial mempunyai pengaruh terhadap komitmen organisasi. Hal ini dapat dilihat 

dari hasil uji t, nilai uji t untuk variabel lingkungan kerja (X3) adalah sebesar 

2.782 dengan tingkat signifikasi 0.008. Nilai signifikasi ini lebih lebih kecil dari 

0.05, maka dapat dinyatakan ada pengaruh secara parsial variabel lingkungan 

kerja (X3) terhadap komitmen organisasi karyawan (Y). Dari hasil penelitian 

dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja yang baik dapat berpengaruh terhadap 

komitmen karyawan, oleh karena itu perusahaan diharapkan untuk 

memperhatikan lingkungan kerja dalam hal ini terutama lingkungan kerja fisik 

dan mental dengan lingkungan kerja yang baik maka karyawan merasa betah dan 

nyaman serta karyawan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan maksimal.  

Seperti yang dikemukakan Drafke (2009:14) bahwa Lingkungan kerja 

fisik dapat memberikan pengaruh terhadap orang atau karyawan terutama apabila 
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lingkungan kerja fisik yang tidak baik. Lingkungan kerja fisik yang tidak baik 

dapat menurunkan efisiensi, menyebabkan kelelahan, menurunkan moral, 

menurunkan produktivitas, kehilangan waktu, meningkatkan biaya, 

ketidakhadiran dan perputaran karyawan. Untuk itu Perusahaan harus 

memperhatikan faktor-faktor yang bisa mempengaruhi lingkungan kerja yang 

dapat memberikan rasa nyaman dan aman untuk karyawannya sehingga karyawan 

merasa betah dan nyaman dalam melaksanakan pekerjaannya. 

 

4.4.5 Pengaruh Variabel Pengawasan secara parsial terhadap Komitmen 

Organisasi Karyawan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengawasan secara parsial 

mempunyai pengaruh terhadap komitmen organisasi. Hal ini dapat dilihat dari 

hasil uji t, nilai uji t untuk variabel pengawasan (X4) adalah sebesar 2.083 dengan 

tingkat signifikasi 0.044. Nilai signifikasi ini lebih lebih kecil dari 0.05, maka 

dapat dinyatakan ada pengaruh secara parsial variabel pengawasan (X4) terhadap 

komitmen organisasi karyawan (Y). Dari hasil penelitian dapat disimpulkan 

bahwa pengawasan mempunyai pengaruh terhadap komitmen organisasi 

karyawan karena dengan pengawasan yang baik maka karyawan merasa mendapat 

bimbingan dan kemudahan dalam menyelesaikan pekerjaan serta dukungan dalam 

merencanakan karir untuk masa depan. Hal ini akan memberikan rasa nyaman 

bagi karyawan serta keinginan untuk tetap bekerja dalam perusahaan.   

4.4.6 Pengaruh Variabel Pengakuan dan Manfaat secara parsial terhadap 

Komitmen Organisasi Karyawan 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengakuan dan manfaat 

secara parsial mempunyai pengaruh terhadap komitmen organisasi. Hal ini dapat 

dilihat dari hasil uji t Nilai uji t untuk variabel pengakuan dan manfaat (X5) 

adalah sebesar 2.507 dengan tingkat signifikasi 0.016. Nilai signifikasi ini lebih 

lebih kecil dari 0,05, maka dapat dinyatakan ada pengaruh secara parsial variabel 

pengakuan dan manfaat (X5) terhadap komitmen organisasi karyawan (Y). Dari 

hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengakuan dan manfaat mempunyai 

pengaruh terhadap komitmen organisasi karyawan, karena dengan pengakuan 

yang diberikan oleh atasan maka karyawan tersebut akan merasa dihargai 

sehingga dalam menyelesaikan suatu pekerjaan maka karyawan tersebut 

melakukan yang terbaik.  

Mejia,  Balkin dan Cardy  (2001:449) mengemukakan bahwa Program 

pengakuan karyawan dapat meningkatkan hubungan dengan pegawai dengan 

mengkomunikasi suatu perhatian atau kepedulian atas gagasan karyawannya dan 

akan memberi penghargaan untuk usaha mereka. Sedangkan untuk manfaat yang 

diberikan oleh perusahaan kepada karyawan merupakan salah satu usaha 

perusahaan untuk mempertahankan dan menarik karyawan yang potensial. 

Seperti juga yang dikemukakan oleh Mejia,  Balkin dan Cardy  (2001:396) 

bahwa Manfaat dapat juga membantu manajemen mempertahankan karyawan. 

Manfaat yang dirancang untuk meningkatkan nilai dari waktu ke waktu 

mendorong karyawan untuk tinggal dengan pemberi kerja mereka. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.   Simpulan 

1. Ada pengaruh secara bersama-sama yang signifikan faktor-faktor kualitas 

kehidupan kerja meliputi pengembangan karyawan (X1), partisipasi karyawan 

(X2), lingkungan kerja (X3), pengawasan (X4) dan pengakuan dan manfaat 

(X5) terhadap komitmen organisasional karyawan Bank ”X” Divisi 

Operasional Regional Surabaya. Dengan demikian hipotesis pertama yang 

menyatakan “Terdapat pengaruh secara bersama-sama yang signifikan faktor-

faktor kualitas kehidupan kerja meliputi pengembangan karyawan (X1), 

partisipasi karyawan (X2), lingkungan kerja (X3), pengawasan (X4) dan 

pengakuan dan manfaat (X5) terhadap komitmen organisasional karyawan 

Bank ”X” Divisi Operasional Regional Surabaya diterima kebenarannya. Nilai  

dari koefisien determinasi adalah 0,844 yang berarti bahwa sebesar 84 % 

komitmen organisasi (variabel terikat) mampu dijelaskan oleh variabel bebas 

yang dimasukkan dalam model yaitu faktor-faktor kualitas kehidupan kerja 

yang meliputi pengembangan karyawan, partisipasi karyawan, lingkungan 

kerja, pengawasan dan pengakuan dan manfaat, sedangkan 16 % dijelaskan 

oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model. 

2. Variabel pengembangan karyawan mempunyai pengaruh yang dominan 

terhadap komitmen organisasi karyawan Bank “X” Divisi Operasional 

Regional Surabaya.  
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5.2.    Saran 

 Dari kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan adalah sebagai 

berikut: 

1. Faktor pengembangan karyawan tetap dipertahankan karena merupakan faktor 

yang dominan yang dapat mempengaruhi komitmen karyawan terhadap 

organisasi yaitu dengan memberikan kesempatan karyawan untuk mengikuti 

pendidikan formal dan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan 

kemampuan karyawan. 

2. Faktor pengawasan perlu diperhatikan yaitu pengawas diharapkan untuk 

bersifat adil dan objektif terhadap bawahannya dan pengawas sebaiknya 

memberikan kesempatan karyawan untuk berpartisipasi dalam pengambilan 

keputusan terutama yang menyangkut pekerjaan yang dilakukan. 

3. Partisipasi karyawan perlu ditingkatkan yaitu dengan memberikan kesempatan 

karyawan untuk terlibat secara emosional dan mental dalam melakukan dan 

menyelesaikan pekerjaannya serta memberikan kesempatan untuk 

menyumbangkan ide-ide kreatif, inisiatif untuk mencapai tujuan perusahaan.  
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KUESIONER PENELITIAN 
 

Petunjuk pengisian kuesioner : 

1. Pertanyaan yang diajukan semata-mata untuk kepentingan penelitian ini, 

sebagai salah satu bahan untuk penelitian. 

2. Semua jawaban yang Saudara berikan adalah benar (tidak ada yang salah), 

karena itu kejujuran dan kesungguhan Saudara dalam menjawab sangat 

diharapkan. 

3. Berilah Jawaban pertanyaan dengan memberikan tanda cek (√ ) pada 

jawaban yang Saudara anggap paling sesuai. 

4. Atas kesedian dan kerjasama Saudara untuk mengisi kuesioner ini, saya 

sampaikan terima kasih. 

Identitas Responden  : 

Posisi / Bagian   :  

Umur      :  

Jenis Kelamin   : [  ] Pria  [  ] Wanita 

Lama bekerja   : ......... tahun 

Pendidikan Terakhir   : [  ] SLTP  [  ] SMU  [  ] D3 

       [  ] S1  [  ] S2 
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Petunjuk : Pilihlah salah satu jawaban yang sesuai dengan penilaian Saudara 

terhadap pernyataan berikut ini sesuai dengan kondisi tempat Saudara bekerja 

dengan memberikan tanda cek (√) pada kotak yang tersedia.  

 STS = Sangat tidak setuju 

 TS   = Tidak setuju  

 RR  = Ragu-ragu  

 S      = Setuju  

 SS    = Sangat setuju  

 

KUESIONER FAKTOR-FAKTOR KUALITAS KEHIDUPAN KERJA 

 

 Pengembangan Karyawan 

No Pernyataan STS TS RR S SS 
 

1 Perusahaan memberikan saya kesempatan 

mengikuti pendidikan formal dalam 

perusahaan untuk meningkatkan pengetahuan 

dan ketrampilan. 

     

2 Perusahaan memberikan saya kesempatan 

mengikuti program pelatihan yang dapat 

mengembangkan kemampuan. 

     

3 Perusahaan memberikan saya kesempatan 

untuk menempati posisi yang lebih tinggi 

(promosi). 
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 Partisipasi Karyawan 
 
No Pernyataan STS TS RR S SS 

 
1 Saya diberikan kesempatan untuk terlibat 

dalam proses pengambilan keputusan yang 

berkaitan dengan pekerjaan. 

     

2 Saya diberikan kesempatan untuk 

menyumbangkan ide-ide kreatif dalam 

melaksanakan pekerjaan. 

     

3 Saya diberikan kesempatan untuk bertanggung 

jawab dalam penyelesaian suatu pekerjaan. 

     

 
 
 Lingkungan Kerja 
 
No Pernyataan STS TS RR S SS 
 

1 Saya merasa penerangan di tempat saya 

bekerja sudah cukup baik. 

     

2 Saya merasa suhu ruangan di tempat saya 

bekerja sudah cukup baik. 

     

3 Saya merasa di tempat saya bekerja jauh dari 

suara bising yang menganggu. 

     

4 Saya merasa keamanan di tempat saya bekerja 

sudah cukup baik. 

     

5 Saya merasa di tempat saya bekerja terjaga 

kebersihannya. 

     

6 Saya merasa rekan kerja di tempat saya 

bekerja sudah cukup baik..  
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 Pengawasan 
 

No Pernyataan STS TS RR S SS 

 

1 Pengawas saya selalu bersifat adil dan 

objektif terhadap bawahannya. 

     

2 Saya merasa pengawas saya mampu 

membimbing dan memberikan pengarahan 

dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. 

     

3 
 

Saya merasa pengawas saya memberikan 

kesempatan kepada bawahannya untuk 

berpartisipasi dalam pengambilan keputusan 

terutama yang menyangkut pekerjaan yang 

dilakukan.  

     

4 Pengawas saya selalu memberi bantuan dan 

dukungan kepada bawahannya dalam 

penyelesaian suatu pekerjaan. 

     

 
 
 Pengakuan dan Manfaat 

No Pernyataan STS TS RR S SS 
 

1 
 

Atasan saya selalu memberikan pujian apabila 

saya dapat menyelesaikan pekerjaan dengan 

baik. 

     

2 Perusahaan memberikan pengakuan terhadap 

masa kerja saya dalam perusahaan. 

     

3 Perusahaan memberikan manfaat kepada saya 

berupa asuransi kesehatan dan asuransi jiwa 

     

4 Saya mendapatkan manfaat dari perusahaan 

berupa tunjangan cuti. 
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KUESIONER KOMITMEN ORGANISASI 

 

 Komitmen Organisasional 

No Pernyataan STS TS RR S SS 
 

1 Saya percaya dan menerima tujuan dan nilai-

nilai organisasi 

 

     

2 Saya mempunyai kemauan kuat untuk bekerja 

demi organisasi 

 

     

3 Saya mempunyai keinginan kuat untuk tetap 

menjadi anggota organisasi 

 

     

4 Saya menyesuaikan sikap dan tingkah laku 

pribadi dengan kebutuhan, prioritas, visi dan 

nilai organisasi 

 

     

5 Saya merasa bangga menjadi anggota 

organisasi 

 

     

 
* TERIMA KASIH ATAS KERJASAMA ANDA * 
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No. gender usia pddk bagian ms_kerja x1.1 x1.2 x1.3 x2.1 x2.2
1 2 3 4 2 3 4 4 4 4 4
2 1 2 4 6 2 4 4 3 5 4
3 2 1 4 4 1 4 4 4 4 4
4 1 2 4 4 1 4 4 3 4 4
5 2 2 5 2 1 5 5 4 4 4
6 1 1 3 1 1 5 5 5 5 5
7 1 3 3 4 4 5 4 4 5 5
8 1 3 5 4 4 5 5 5 4 4
9 2 1 5 4 1 5 5 4 5 5
10 1 1 4 4 1 4 4 4 4 4
11 1 1 4 4 1 4 5 5 4 4
12 1 3 4 4 2 4 4 4 4 4
13 1 3 4 6 4 5 4 5 4 4
14 1 3 4 4 3 4 5 5 4 4
15 1 2 4 6 2 4 5 4 3 2
16 1 2 4 5 1 3 3 3 4 4
17 1 1 4 1 1 4 4 4 4 4
18 2 3 4 3 4 5 5 5 4 5
19 2 3 4 3 5 4 4 2 1 1
20 2 3 4 2 4 4 4 4 4 4
21 1 2 4 4 3 5 5 5 4 4
22 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4
23 1 1 4 4 1 4 4 4 4 4
24 1 3 4 6 4 5 4 4 4 4
25 1 1 4 4 1 5 5 5 5 5
26 1 2 4 4 1 4 4 4 4 4
27 2 1 4 2 1 5 5 5 4 4
28 2 1 3 2 1 3 3 4 4 4
29 2 1 4 3 1 5 5 5 4 4
30 2 1 4 4 1 4 4 4 4 4
31 2 2 4 2 1 4 3 3 3 4
32 1 2 4 1 1 3 3 3 2 3
33 2 2 4 2 2 4 5 5 4 5
34 1 2 4 3 1 4 4 4 4 4
35 1 1 4 1 1 5 5 5 5 5
36 1 2 4 5 1 3 4 4 3 3
37 2 1 4 3 1 4 5 4 3 3
38 2 2 4 3 2 3 3 3 3 3
39 2 2 4 5 1 4 4 4 4 4
40 1 2 4 5 1 5 5 5 4 4
41 2 2 4 5 2 4 5 4 3 4
42 1 2 4 5 1 3 3 4 5 5
43 1 2 4 5 2 5 5 5 4 4
44 1 3 4 6 4 4 4 4 4 4
45 1 2 4 6 2 4 4 4 4 4

DATA MENTAH HASIL PENELITIAN
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x2.3 x3.1 x3.2 x3.3 x3.4 x3.5 x3.6 x4.1 x4.2 x4.3 x4.4
4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 3
4 4 4 2 3 4 4 4 4 5 4
4 4 3 2 4 3 4 4 4 4 4
4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 3
5 4 4 4 4 5 4 2 3 2 3
5 5 3 3 4 4 4 5 5 5 5
5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4
4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5
5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5
4 4 4 4 4 4 5 3 3 3 4
5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4
4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4
5 4 4 1 3 4 3 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4
2 4 4 2 3 3 3 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4
4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 2 4 4 4 4 4 5 5
3 4 4 2 4 3 2 1 1 1 1
4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3
5 2 2 2 4 4 3 3 3 4 4
4 5 4 2 4 3 3 4 4 4 4
4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4
5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4
3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3
4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4
4 4 3 2 3 3 3 1 2 1 2
5 3 3 2 3 4 4 2 3 2 3
4 4 4 2 4 2 3 4 4 4 4
4 4 4 2 4 4 3 3 4 4 3
5 3 2 2 4 4 4 4 5 5 5
4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 2 4 4 3 4 4 3 5
3 3 3 2 3 3 4 2 2 2 2
4 4 4 2 4 3 3 3 4 4 4
4 4 3 2 3 3 3 5 5 5 5
4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4
5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4

DATA MENTAH HASIL PENELITIAN
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x5.1 x5.2 x5.3 x5.4 y1.1 y1.2 y1.3 y1.4 y1.5
3 3 4 4 4 4 4 3 4
2 3 5 5 4 4 3 4 4
4 4 4 4 4 4 3 4 4
3 3 4 4 4 4 3 4 4
3 4 5 4 5 4 3 4 4
5 3 5 5 5 5 5 5 5
4 4 5 5 4 5 4 4 5
5 4 5 4 5 5 5 5 5
4 4 4 5 5 4 5 4 5
3 4 4 4 4 4 3 4 4
5 4 5 5 5 4 4 5 5
4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 3 5 5 5 5 5 5 5
4 4 4 4 5 5 5 5 5
3 3 4 4 4 3 3 4 3
4 3 5 5 5 4 4 3 3
3 4 4 4 4 4 4 4 4
3 5 4 5 4 4 4 5 5
1 1 4 4 1 3 2 3 3
2 2 4 4 4 4 3 3 4
5 3 5 5 4 4 4 4 4
4 4 5 5 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5 5 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 4 5 4 5 4 4 4
2 3 4 5 3 4 3 3 4
3 4 5 5 4 4 4 5 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 1 4 4 2 3 3 3 3
2 2 3 3 3 3 2 3 3
4 4 4 4 4 4 3 4 5
4 4 4 4 4 4 4 3 4
3 4 4 4 4 4 5 5 4
3 3 3 4 4 3 3 4 3
4 5 5 3 4 4 4 3 5
3 2 3 3 3 3 3 2 3
3 2 4 4 4 4 3 3 4
4 4 5 5 4 4 5 4 4
3 3 3 4 4 3 3 4 4
4 3 4 4 4 4 4 4 4
4 4 5 5 4 4 4 5 4
4 4 4 4 4 3 4 4 4
4 3 5 5 4 4 4 4 4

DATA MENTAH HASIL PENELITIAN
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Frequencies 
Frequency Table 

X1.1

6 13.3 13.3 13.3

24 53.3 53.3 66.7

15 33.3 33.3 100.0

45 100.0 100.0

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X1.2

6 13.3 13.3 13.3

21 46.7 46.7 60.0

18 40.0 40.0 100.0

45 100.0 100.0

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X1.3

1 2.2 2.2 2.2

7 15.6 15.6 17.8

23 51.1 51.1 68.9

14 31.1 31.1 100.0

45 100.0 100.0

2

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X2.1

1 2.2 2.2 2.2

1 2.2 2.2 4.4

6 13.3 13.3 17.8

30 66.7 66.7 84.4

7 15.6 15.6 100.0

45 100.0 100.0

1

2

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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X2.2

1 2.2 2.2 2.2

1 2.2 2.2 4.4

4 8.9 8.9 13.3

31 68.9 68.9 82.2

8 17.8 17.8 100.0

45 100.0 100.0

1

2

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X2.3

1 2.2 2.2 2.2

3 6.7 6.7 8.9

27 60.0 60.0 68.9

14 31.1 31.1 100.0

45 100.0 100.0

2

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X3.1

1 2.2 2.2 2.2

4 8.9 8.9 11.1

31 68.9 68.9 80.0

9 20.0 20.0 100.0

45 100.0 100.0

2

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X3.2

2 4.4 4.4 4.4

10 22.2 22.2 26.7

29 64.4 64.4 91.1

4 8.9 8.9 100.0

45 100.0 100.0

2

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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X3.3

1 2.2 2.2 2.2

19 42.2 42.2 44.4

6 13.3 13.3 57.8

15 33.3 33.3 91.1

4 8.9 8.9 100.0

45 100.0 100.0

1

2

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X3.4

8 17.8 17.8 17.8

33 73.3 73.3 91.1

4 8.9 8.9 100.0

45 100.0 100.0

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X3.5

1 2.2 2.2 2.2

12 26.7 26.7 28.9

27 60.0 60.0 88.9

5 11.1 11.1 100.0

45 100.0 100.0

2

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X3.6

1 2.2 2.2 2.2

21 46.7 46.7 48.9

20 44.4 44.4 93.3

3 6.7 6.7 100.0

45 100.0 100.0

2

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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X4.1

2 4.4 4.4 4.4

3 6.7 6.7 11.1

5 11.1 11.1 22.2

29 64.4 64.4 86.7

6 13.3 13.3 100.0

45 100.0 100.0

1

2

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X4.2

1 2.2 2.2 2.2

2 4.4 4.4 6.7

7 15.6 15.6 22.2

28 62.2 62.2 84.4

7 15.6 15.6 100.0

45 100.0 100.0

1

2

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X4.3

2 4.4 4.4 4.4

3 6.7 6.7 11.1

4 8.9 8.9 20.0

27 60.0 60.0 80.0

9 20.0 20.0 100.0

45 100.0 100.0

1

2

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X4.4

1 2.2 2.2 2.2

2 4.4 4.4 6.7

7 15.6 15.6 22.2

27 60.0 60.0 82.2

8 17.8 17.8 100.0

45 100.0 100.0

1

2

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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X5.1

1 2.2 2.2 2.2

5 11.1 11.1 13.3

14 31.1 31.1 44.4

20 44.4 44.4 88.9

5 11.1 11.1 100.0

45 100.0 100.0

1

2

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X5.2

2 4.4 4.4 4.4

4 8.9 8.9 13.3

14 31.1 31.1 44.4

22 48.9 48.9 93.3

3 6.7 6.7 100.0

45 100.0 100.0

1

2

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X5.3

4 8.9 8.9 8.9

25 55.6 55.6 64.4

16 35.6 35.6 100.0

45 100.0 100.0

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X5.4

3 6.7 6.7 6.7

25 55.6 55.6 62.2

17 37.8 37.8 100.0

45 100.0 100.0

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Y1.1

1 2.2 2.2 2.2

1 2.2 2.2 4.4

3 6.7 6.7 11.1

31 68.9 68.9 80.0

9 20.0 20.0 100.0

45 100.0 100.0

1

2

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Y1.2

8 17.8 17.8 17.8

30 66.7 66.7 84.4

7 15.6 15.6 100.0

45 100.0 100.0

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Y1.3

2 4.4 4.4 4.4

14 31.1 31.1 35.6

21 46.7 46.7 82.2

8 17.8 17.8 100.0

45 100.0 100.0

2

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Y1.4

1 2.2 2.2 2.2

10 22.2 22.2 24.4

24 53.3 53.3 77.8

10 22.2 22.2 100.0

45 100.0 100.0

2

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Y1.5

7 15.6 15.6 15.6

28 62.2 62.2 77.8

10 22.2 22.2 100.0

45 100.0 100.0

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Descriptives 
 
 

Descriptive Statistics

45 3 5 4.20 .661

45 3 5 4.27 .688

45 2 5 4.11 .745

45 1 5 3.91 .763

45 1 5 3.98 .753

45 2 5 4.20 .661

45 2 5 4.07 .618

45 2 5 3.78 .670

45 1 5 3.04 1.107

45 3 5 3.91 .514

45 2 5 3.80 .661

45 2 5 3.56 .659

45 1 5 3.76 .933

45 1 5 3.84 .824

45 1 5 3.84 .976

45 1 5 3.87 .842

45 1 5 3.51 .920

45 1 5 3.44 .918

45 3 5 4.27 .618

45 3 5 4.31 .596

45 1 5 4.02 .753

45 3 5 3.98 .583

45 2 5 3.78 .795

45 2 5 3.96 .737

45 3 5 4.07 .618

45

X1.1

X1.2

X1.3

X2.1

X2.2

X2.3

X3.1

X3.2

X3.3

X3.4

X3.5

X3.6

X4.1

X4.2

X4.3

X4.4

X5.1

X5.2

X5.3

X5.4

Y1.1

Y1.2

Y1.3

Y1.4

Y1.5

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
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Frequencies 
 
Frequency Table 

Pengembangan karyawan

7 15.6 15.6 15.6

17 37.8 37.8 53.3

21 46.7 46.7 100.0

45 100.0 100.0

Cukup

Tinggi

Sangat tinggi

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Partisipasi karyawan

1 2.2 2.2 2.2

1 2.2 2.2 4.4

3 6.7 6.7 11.1

26 57.8 57.8 68.9

14 31.1 31.1 100.0

45 100.0 100.0

Sangat rendah

Rendah

Cukup

Tinggi

Sangat tinggi

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Lingkungan kerja

14 31.1 31.1 31.1

27 60.0 60.0 91.1

4 8.9 8.9 100.0

45 100.0 100.0

Cukup

Tinggi

Sangat tinggi

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Pengawasan

2 4.4 4.4 4.4

3 6.7 6.7 11.1

2 4.4 4.4 15.6

28 62.2 62.2 77.8

10 22.2 22.2 100.0

45 100.0 100.0

Sangat rendah

Rendah

Cukup

Tinggi

Sangat tinggi

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Pengakuan dan manfaat

2 4.4 4.4 4.4

7 15.6 15.6 20.0

20 44.4 44.4 64.4

16 35.6 35.6 100.0

45 100.0 100.0

Rendah

Cukup

Tinggi

Sangat tinggi

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Komitmen organisasi

1 2.2 2.2 2.2

6 13.3 13.3 15.6

28 62.2 62.2 77.8

10 22.2 22.2 100.0

45 100.0 100.0

Rendah

Cukup

Tinggi

Sangat tinggi

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Correlations 

Correlations

1 .731** .600** .869**

. .000 .000 .000

45 45 45 45

.731** 1 .695** .911**

.000 . .000 .000

45 45 45 45

.600** .695** 1 .874**

.000 .000 . .000

45 45 45 45

.869** .911** .874** 1

.000 .000 .000 .

45 45 45 45

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X1.1

X1.2

X1.3

TOTALX1

X1.1 X1.2 X1.3 TOTALX1

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

 
Reliability 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
_ 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
X1.1           8.3778         1.7404        .7198           .8183 
X1.2           8.3111         1.5828        .7952           .7466 
X1.3           8.4667         1.5727        .6970           .8439 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     45.0                    N of Items =  3 
 
Alpha =    .8597 
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Correlations 

Correlations

1 .866** .442** .896**

. .000 .002 .000

45 45 45 45

.866** 1 .603** .952**

.000 . .000 .000

45 45 45 45

.442** .603** 1 .762**

.002 .000 . .000

45 45 45 45

.896** .952** .762** 1

.000 .000 .000 .

45 45 45 45

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X2.1

X2.2

X2.3

TOTALX2

X2.1 X2.2 X2.3 TOTALX2

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 

Reliability 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
_ 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
X2.1           8.1778         1.6040        .7454           .7481 
X2.2           8.1111         1.4646        .8751           .6083 
X2.3           7.8889         2.1465        .5401           .9280 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     45.0                    N of Items =  3 
 
Alpha =    .8440 
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Correlations 
Correlations

1.000 .505** .296* .323* .251 -.031 .563**

. .000 .048 .031 .097 .840 .000

45 45 45 45 45 45 45

.505** 1.000 .257 .271 .294* .021 .574**

.000 . .089 .072 .050 .890 .000

45 45 45 45 45 45 45

.296* .257 1.000 .575** .535** .201 .828**

.048 .089 . .000 .000 .185 .000

45 45 45 45 45 45 45

.323* .271 .575** 1.000 .573** .036 .703**

.031 .072 .000 . .000 .815 .000

45 45 45 45 45 45 45

.251 .294* .535** .573** 1.000 .141 .733**

.097 .050 .000 .000 . .357 .000

45 45 45 45 45 45 45

-.031 .021 .201 .036 .141 1.000 .373*

.840 .890 .185 .815 .357 . .012

45 45 45 45 45 45 45

.563** .574** .828** .703** .733** .373* 1.000

.000 .000 .000 .000 .000 .012 .

45 45 45 45 45 45 45

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X3.1

X3.2

X3.3

X3.4

X3.5

X3.6

TOTALX3

X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 TOTALX3

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
 

 
Reliability 
 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
_ 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
X3.1          18.0889         6.5374        .4133           .7127 
X3.2          18.3778         6.4677        .3836           .7200 
X3.3          19.1111         4.2374        .6062           .6698 
X3.4          18.2444         6.4162        .5926           .6797 
X3.5          18.3556         5.8253        .6158           .6587 
X3.6          18.6000         6.6091        .3488           .7285 
 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     45.0                    N of Items =  6 
Alpha =    .7343 
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Correlations 

Correlations

1 .865** .906** .796** .954**

. .000 .000 .000 .000

45 45 45 45 45

.865** 1 .845** .853** .946**

.000 . .000 .000 .000

45 45 45 45 45

.906** .845** 1 .776** .945**

.000 .000 . .000 .000

45 45 45 45 45

.796** .853** .776** 1 .908**

.000 .000 .000 . .000

45 45 45 45 45

.954** .946** .945** .908** 1

.000 .000 .000 .000 .

45 45 45 45 45

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X4.1

X4.2

X4.3

X4.4

TOTALX4

X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 TOTALX4

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 

 
Reliability 
 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
_ 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
X4.1          11.5556         6.1616        .9136           .9300 
X4.2          11.4667         6.7091        .9074           .9338 
X4.3          11.4667         6.0273        .8941           .9377 
X4.4          11.4444         6.8434        .8426           .9514 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     45.0                    N of Items =  4 
 
Alpha =    .9531 
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Correlations 

Correlations

1 .613** .474** .284 .838**

. .000 .001 .059 .000

45 45 45 45 45

.613** 1 .347* .198 .782**

.000 . .019 .192 .000

45 45 45 45 45

.474** .347* 1 .633** .754**

.001 .019 . .000 .000

45 45 45 45 45

.284 .198 .633** 1 .616**

.059 .192 .000 . .000

45 45 45 45 45

.838** .782** .754** .616** 1

.000 .000 .000 .000 .

45 45 45 45 45

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X5.1

X5.2

X5.3

X5.4

TOTALX5

X5.1 X5.2 X5.3 X5.4 TOTALX5

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
 

 
Reliability 
 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
_ 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
X5.1          12.0222         2.6586        .6286           .6081 
X5.2          12.0889         2.9010        .5263           .6811 
X5.3          11.2667         3.6091        .5963           .6499 
X5.4          11.2222         4.0404        .4151           .7309 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     45.0                    N of Items =  4 
 
Alpha =    .7330 
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Correlations 
 

Correlations

1.000 .622** .654** .575** .583** .837**

. .000 .000 .000 .000 .000

45 45 45 45 45 45

.622** 1.000 .675** .526** .698** .833**

.000 . .000 .000 .000 .000

45 45 45 45 45 45

.654** .675** 1.000 .604** .586** .861**

.000 .000 . .000 .000 .000

45 45 45 45 45 45

.575** .526** .604** 1.000 .555** .796**

.000 .000 .000 . .000 .000

45 45 45 45 45 45

.583** .698** .586** .555** 1.000 .810**

.000 .000 .000 .000 . .000

45 45 45 45 45 45

.837** .833** .861** .796** .810** 1.000

.000 .000 .000 .000 .000 .

45 45 45 45 45 45

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Y1.1

Y1.2

Y1.3

Y1.4

Y1.5

TOTALLY

Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 Y1.5 TOTALLY

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 

 
Reliability 
 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
_ 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
Y1.1          15.7778         5.2677        .7258           .8532 
Y1.2          15.8222         5.8768        .7524           .8514 
Y1.3          16.0222         5.0222        .7559           .8466 
Y1.4          15.8444         5.4980        .6665           .8674 
Y1.5          15.7333         5.8364        .7125           .8575 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     45.0                    N of Items =  5 
 
Alpha =    .8808 
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Regression 
 

Variables Entered/Removedb

Pengakuan dan
manfaat, Lingkungan
kerja, Pengembangan
karyawan, Partisipasi
karyawan, Pengawasan

a

. Enter

Model
1

Variables Entered
Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Komitmen organisasib. 
 

Model Summaryb

.919a .844 .824 .2425
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Pengakuan dan manfaat,
Lingkungan kerja, Pengembangan karyawan,
Partisipasi karyawan, Pengawasan

a. 

Dependent Variable: Komitmen organisasib. 
 

ANOVAb

12.395 5 2.479 42.161 .000a

2.293 39 5.880E-02

14.688 44

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Pengakuan dan manfaat, Lingkungan kerja,
Pengembangan karyawan, Partisipasi karyawan, Pengawasan

a. 

Dependent Variable: Komitmen organisasib. 
 

Coefficientsa

.324 .294 1.102 .277

.255 .065 .324 3.951 .000 .597 1.675

.162 .059 .229 2.731 .009 .569 1.756

.191 .069 .201 2.782 .008 .763 1.311

.119 .057 .201 2.083 .044 .430 2.326

.166 .066 .238 2.507 .016 .443 2.260

(Constant)

Pengembangan
karyawan

Partisipasi karyawan

Lingkungan kerja

Pengawasan

Pengakuan dan manfaat

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: Komitmen organisasia. 
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Nonparametric Correlations 
 

Correlations

1.000 -.084 -.013 .092 -.013 -.034

. .581 .930 .548 .931 .822

45 45 45 45 45 45

-.084 1.000 .545** .239 .611** .495**

.581 . .000 .113 .000 .001

45 45 45 45 45 45

-.013 .545** 1.000 .384** .578** .616**

.930 .000 . .009 .000 .000

45 45 45 45 45 45

.092 .239 .384** 1.000 .383** .473**

.548 .113 .009 . .009 .001

45 45 45 45 45 45

-.013 .611** .578** .383** 1.000 .559**

.931 .000 .000 .009 . .000

45 45 45 45 45 45

-.034 .495** .616** .473** .559** 1.000

.822 .001 .000 .001 .000 .

45 45 45 45 45 45

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Unstandardized Residual

Pengembangan
karyawan

Partisipasi karyawan

Lingkungan kerja

Pengawasan

Pengakuan dan manfaat

Spearman's rho

Unstandardiz
ed Residual

Pengembang
an karyawan

Partisipasi
karyawan

Lingkungan
kerja Pengawasan

Pengakuan
dan manfaat

Correlation is significant at the .01 level (2-tailed).**. 
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